
Анотація навчальної дисципліни  

«Іноземна мова (англійська)» 

Мета- формування необхідної комунікативної спроможності у сферах ситуативного та 

професійного  спілкування в усній і письмовій формах; забезпечення розвитку навичок 

аналітичного читання, розуміння та перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел, 

написання рефератів, анотацій та інших документів іноземною мовою. 

Предмет- повсякденні й ділові контакти, ділове спілкування в усній та письмовій формах, 

основні поняття права.  

Дидактична структура (освітні компоненти)-  Я, моя родина, мої друзі, особистість та її 

якості, види особистісних стосунків,  стосунки з товаришами, взаємодопомога,вирішення 

конфліктів.Спорт і дозвілля. Роль спорту в житті суспільства та людини, спортивні 

події/змагання, здоров'я та спорт.Харчування, національні страви України та країн, мова яких 

вивчається, смаки, уподобання. Здорова та корисна їжа. Шкідливі звички.Природа і погода. 

Природні катаклізми та їх види. Вплив погоди на здоров’я та настрій. Захист 

природи.Живопис.  Жанри живопису. Відомі художники та їхні твори. Відвідування музею, 

виставки або галереї. Українські митці.Наука і технічний прогрес. Комп'ютерне обладнання. 

Сучасні засоби комунікації та інформації. Вплив науки на розвиток суспільства. Технології. 

Україна. Адміністративний та політичний устрій. Природні ресурси. Державні свята. 

Великобританія. Адміністративний та політичний устрій. Природні ресурси. Державні свята. 

Студентське життя. Заклади освіти. Освіта в Україні та за кордоном.Робота і професії. Сучасні 

професії. Престижні професії в Україні та за кордоном.  Плани на майбутнє. Майбутня 

професія - юрист. Правова система. 

Основні загальні та фахові компетентності: 

- Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. 

- Уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати. 

- Навички використання інформаційних технологій, баз даних та збору інформації із різних 

джерел. 

- Знання структури та стандартів правничої професії, а також її ролі у суспільстві. 

- Уміння діяти у дусі поваги до юридичної професії. 

Пререквізити: знання, отримані на базі середньої загальноосвітньої школи з предметів 

«Англійська мова», «Українська мова»; «Теорія держави і права», «Конституційне право 

України». 

Кореквізити: «Діловодство», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Юридична 

деонтологія»,  «Кримінальне право», «Сімейне право», «Адміністративне право», «Організація 

судових та правоохоронних органів». 

Постреквізити: «Цивільне право», «Кримінальне право», «Екологічне право», «Трудове 

право». 

Програмні результати навчання:  

- Формування компетенцій, знань пізнавального та світоглядного значення, умінь і 

навичок самостійного мислення та викладу своїх думок у процесі спілкування, у ході 

вирішення професійних завдань. 

Загальна система оцінювання: 12-бальна шкала оцінювання, побудована за 

принципом сумування набутих знань, умінь та навичок з урахуванням зростання рівня 

особистих досягнень здобувача; основны види оцінювання з іноземної мови є поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. 



Умови допуску до підсумкового контролю: студент допускається до підсумкового 

контролю, якщо має не нижче, ніж 4 бали з кожного тематичного оцінювання. Семестрова 

оцінка виставляється як середня за результатами тематичного і підсумкового контролю. Річна 

оцінка виставляється як середньоарифметична за результатами семестрового контролю. 

Політика оцінювання результатів навчання та академічна доброчесність: роботи, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку; 

списування під час самостійних та контрольних робіт заборонені (у т.ч. із використанням 

засобів зчитування, збереження та відтворення інформації); обов’язкове та постійне 

відвідування занять (за об’єктивних причин навчання може відбуватись індивідуально та/або 

в онлайн формі за погодженням із заступником директора з навчально-виховної роботи); 

пропущені заняття студента повинні бути відпрацьовані; негативні оцінки повинні 

перескладатися студентом. 

 


