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Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни « Іноземна мова »  

складена відповідно до  освітньо - професійної програми підготовки магістрів 

спеціальність  081 «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг з лексики та 

граматики іноземної мови , що дає можливість здійснювати спілкування та 

одержувати необхідну інформацію з іноземних видань. 

Міждисциплінарні зв’язки : вивчення дисципліни базується на 

шкільному курсі іноземної мови, має тісний зв'язок з дисциплінами 

гуманітарного циклу і передує курсу іноземної мови напряму «Право».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Law documents. 

Змістовий модуль 2. Law and contracts. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 1.1.Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова » є формування 

необхідної комунікативної спроможності в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» є вивчення лексичного, граматичного та 

фонетичного матеріалу, що забезпечує достатню комунікативну спроможність 

та надає можливість вести листування, проводити презентації, здійснювати 

спілкування та одержувати необхідну інформацію з іноземних джерел. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

- Лексичний мінімум, що забезпечує студентам можливість вести бесіду з 

фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел; 

- Граматичний мінімум, що базується на нормативній граматиці іноземної 

мови; 



- Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини, 

географічні , демографічні, економічні та політичні дані) країни, мова якої 

вивчається та їх соціальні та регіональні особливості з Україною. 

вміти: У виробничих умовах, опрацьовуючи професійно-орієнтовані 

іншомовні (друковані та електронні) джерела за допомогою відповідних 

методів. 

- пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, 

нових способів дії), мобілізувати інші власні компетенції (шляхом 

спостереження, інтерпретації результатів спостереження, індукції, 

запам’ятовування тощо) та поповнювати лексичний і граматичний матеріал; 

- використовуючи інформаційні технології (інформативні бази даних, 

гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) та іншомовну 

інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях (включаючи CD-ROM 

носії та мережу Internet), розширювати лексичний та граматичний мінімум. 

- Здійснювати читання і осмислення професійно-орієнтованої та 

загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у соціальній та 

професійній сферах 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/  

100кредитів ECTS.         

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Law documents. 

Тема 1. Corporate law.  

Тема 2. International investment. 

Тема 3. Constitution. 

Тема 4. Commercial paper. 

Змістовий модуль 2. Law and contracts. 

Тема 1. Intellectual property. 

Тема 2. Family law. 

Тема 3. Type of contracts. 



Тема 4. Arbitration. 

 

3. Рекомендована література 

1. Андрианова Л.Н. Английский язык: Книга для чтения. – Москва: Высшая 

школа,1993. – 526с. 

2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. - К.: Освіта, 

1993. –   320 с. 

3. Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови. - К.: Вища школа, 1987. – 

303 с.  

4. Карачарова Н.М. Английский язик: Учебник для гуманитарных факультетов.  

- С-Петербург, 1997. – 348 с. 

5. Голицинский Ю.Б. Сборник упражнений по грамматике английского языка.- 

С-Петербург: Каро, 1996. –476 с. 

6. Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева-МакАри, М.Л.Свешникова, Е.В. Тихомирова 

Just English/ Английский для юристов. Базовый курс.-Москва, 2002.-256с. 

7. Методичний збірник граматичних вправ для аудиторної та самостійної 

роботи студентів І – ІІ курсів всіх спеціальностей. - Кременчук, 2000. – 38 с. 

8.  Метод. посібник „Headway” (Elementary, Pre-Intermediate) Liz & John  Soars, 

Oxford University Press, 1998. 

9. Качалова К.Н., Практическая грамматика англ. языка. -  М.: Юнвес Лист, 

1999. – 475 с. 

10.  David Grant and Robert McLarty .Business Basics workbook . Oxford Univercity 

Press 2001.-88c 

11.  Н.В. Алонцева Английский для студентов факультета права и экономики.- 

Минск. Современная школа 2010. 

                  

4. Інформаційні ресурси: 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської мови: 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 



http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 

2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com (Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 

4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

5. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, тестування, 

реферати. 
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