
 
 

Відокремлений структурний підрозділ  
«Полтавський фаховий коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА» 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Право 

Освітній ступінь фаховий молодший бакалавр 

Викладач Сипко Людмила Миколаївна 

 

Посада викладач 

Категорія вища кваліфікаційна категорія 

Контактний 

тел.: 

+380669179175 

Е-mаі1 l.m.sypko@nlu.edu.ua 

Робоче місце каб.201 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання Англійська  

Курс/семестр І курс, 1-2 семестр 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Практичні заняття-100 год. 

Самостійна робота-80 год. 

Циклова комісія Циклова комісія загальноосвітніх та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
 

 
Час та місце проведення занять  8:00- 15:00, ауд.407 

Час та місце проведення 

консультацій 

консультаційконсультацій 

Четвер, 15:15-16:45, каб.201 

Кількість кредитів ЄКТС 7 

Форма підсумкового контролю 1 семестр-залік, 2 семестр - іспит 

Сторінка дисципліни в 

Інтернеті 

 



Мета навчальної дисципліни Формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах ситуативного та 

професійного  спілкування в усній і 

письмовій формах; забезпечення розвитку 

навичок аналітичного читання, розуміння та 

перекладу іншомовних джерел, написання 

рефератів, анотацій та інших документів 

іноземною мовою. 

 
Предмет навчальної дисципліни Предметом вивчення "Іноземної мови" є 

повсякденні й ділові контакти, ділове 

спілкування в усній та письмовій формах, 

основні поняття права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

 

 

 

 

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. 

 

Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?

id=340 

 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

 

 

Знання, отримані на базі середньої 

загальноосвітньої школи з предметів 

«Англійська мова», «Українська мова». 

 

Кореквізити 

 

«Діловодство», «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Теорія 

держави і права», «Конституційне право 

України» «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Судові та 

правоохоронні органи України». 

 

Постреквізити  

 

«Кримінальне право»,  «Трудове право», 

«Цивільне право»,  «Екологічне право». 

 

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. 
 

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. 
 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=340
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=340


Загальна система оцінювання Поточний контроль здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума – 40 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту складати залік – 

30 балів; мінімальна сума, що дозволяє 

студенту складати іспит – 40 балів); 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під час заліку/іспиту (60), та балів, 

отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (40). Сумарний 

результат у балах складає 100 та заноситься у 

"Відомість обліку успішності" навчальної 

дисципліни. 
 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

 

Студент відвідав усі практичні заняття, 

виконав практичні роботи, відпрацював 

пропуски та «2» і отримав необхідну кількість 

балів за поточну успішність для допуску до 

підсумкового контролю. 

Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

 

Порушеннями академічної доброчесності 

вважаються: фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти 

можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, залік тощо); 

повторне проходження відповідного 

освітнього компонента освітньої програми. 

Списування під час контрольних заходів 

заборонено (в тому числі із використанням 

мобільних девайсів).  

Політика щодо пропусків занять: 

відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в он-лайн формі 

за погодженням із заступником директора з 

навчально-виховної роботи);  

Політика щодо виконання завдань пізніше 

встановленого терміну: кожне завдання 



має критерії оцінювання, що враховують 

своєчасність виконання. 

Критерії оцінювання з дисципліни 

«Іноземна мова» 

При оцінюванні навчальних досягнень 

студентів мають враховуватися: 

- характеристика відповіді студента: 

правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

 - якість знань: повнота, глибина, гнучкість, 

системність, міцність;  

- сформованість загальнонавчальних та 

предметних умінь і навичок;  

- рівень володіння розумовими операціями: 

уміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо;  

- досвід творчої діяльності (уміння виявляти 

проблеми та розв’язувати їх, формулювати 

гіпотези); 

 - самостійність суджень. 

Відвідування практичних занять: 

25 б. – здобувач отримує у разі відвідування 

та роботи на практичних заняттях. Сюди 

входять:  

1) усні відповіді та виконання практичних 

завдань за темою заняття;  

2) підсумкові контрольні роботи; 

0 б. – у разі наявності пропущених 

невідпрацьованих практичних занять 

(невиконання однієї з обов'язкових 

практичних робіт), систематичні пропуски 

без поважних причин, відсутність виконаних 

завдань, відсутність знань за темами.  

Самостійна робота студента оцінюється за 

шкалою від 0 до 5 балів. Завдання 

самостійної роботи здобувач виконує в 

зошиті або надсилає на електронну пошту: 

5 б. – робота виконана з використанням 

рекомендованої літератури та здана в 

зазначений термін; 

2 б. – робота здана після завершення терміну 



здачі або містить неточності та помилки у 

виконанні.  

0 б. – робота не здана. 

 Списані роботи до перевірки викладачем не 

допускаються. 

Індивідуальна робота здобувача освіти 

виконується у формі:  

- наукових тез із обов'язковим 

опублікуванням у збірнику;  

- індивідуального проєкту на одну із 

запропонованих тем викладачем. 

Ця форма роботи оцінюється від 0 до 10 

балів, враховуючи наступні критерії: 

- складність форми виконання, обраної 

студентом;  

- ступінь самостійності;  

- творчий характер виконання та 

представлення результатів своєї роботи 

(використання в роботі кросвордів, ребусів, 

таблиць, діаграм, аудіо- та відео файлів 

тощо); 

- внутрішня послідовність, логічність та 

завершеність роботи.  

10 б. - самостійний, творчий характер 

роботи; внутрішня послідовність, логічність і 

завершеність виконаного завдання; наявний 

захист перед аудиторією 

5 б. - робота містить протиріччя або відсутня 

обгрунтованість висновків та їх 

завершеність; робота не представлена 

аудиторії 

0 б. - робота не має самостійного характеру; 

виконана з порушенням правил академічної в 

роботі відсутні висновки; не відповідає 

вимогам що пред'являються до оформлення 

відповідного виду робіт. 

 

Лінки на нормативні 

документи, що регламентують 

проведення поточного та 

підсумкового контролю знань 

студентів. 

Нормативні документи: сайт URL: 

http://plc.nlu.edu.ua 

http://plc.nlu.edu.ua/


 


