
 
 

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 Окара Олександра Андріївна  

 

Посада Викладач II кваліфікаційної категорії 

Контактний 

тел.: 

+380955693310 

Е-mаі1 o.a.okara@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. 217 

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

=333  
Пререквізити навчальної 

дисципліни 

 

 

Знання, отримані на базі середньої 

загальноосвітньої школи з предметів 

«Англійська мова», «Українська мова». 

 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=333
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=333


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. 

 

 

 


