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ВСТУП

Навчальна  дисципліна  «Іноземна  мова  для  юристів»  є  складовою

частиною при підготовці студентів зі спеціальності «Право». 

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова для

юристів»  є  формування  необхідної  граматично-лексичного  фундаменту  в

усній  та  письмовій  формах,  навичок  практичного  володіння  іноземною

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. 

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  основні  засоби

оволодіння  навчальним  матеріалом  у  час,  вільний  від  обов’язкових

навчальних  занять.  Приступаючи  до  вивчення  навчальної  дисципліни,

необхідно  ознайомитися  зі  змістом,  обсягом  і  питаннями  кожної  теми.

Вивчати  навчальну  дисципліну   рекомендується  за  окремими  темами.

Завдання для самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах

теми.

Основними  завданнями  вивчення  навчальної  дисципліни  «Іноземна

мова  для  юристів»  є  вивчення  лексичного  та  граматичного  мінімуму,  що

забезпечує  комунікативну  базу  та  надає  можливість  вести  листування,

проводити  презентації,  здійснювати  спілкування  іноземною  мовою  та

отримувати необхідну інформацію з іноземних джерел.

Самостійну роботу студента забезпечує система навчально-методичних

засобів,  передбачених  для  вивчення  навчальної  дисципліни:  підручники,

навчальні  та  методичні  посібники,  навчально-методичний  комплекс

дисципліни, навчальні ресурси мережі Інтернет (відео- та аудіо- навчальний

матеріал, завдання для самостійного опрацювання, тестові завдання, завдання

для самоперевірки тощо). 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни

студенти можуть виконувати в електронній бібліотеці навчального закладу,

навчальних  кабінетах,  комп’ютерних  класах  (лабораторіях),  а  також  в

домашніх умовах. 
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         Загальними компетентностями на етапі вивчення іноземної мови є

формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах

сфер і ситуацій, визначених програмою відповідно до вікових особливостей

студентів  і  їхніх  інтересів,  на  основі  використання  прийнятих  для  цього

мовленнєвих зразків.

Фаховими компетентностями якими оволодіє студент після вивчення

курсу  «Іноземна  мова  для  юристів»  є:  у  розвитку  вміло  і  швидко

застосовувати за різних обставин лексичне мислення; у формуванні навичок

використовувати синонімічну сукупність іноземної мови; у розвитку мовної

здатності  добре  і  швидко  міркувати,  зіставляти  різні  думки,  всебічно

зважувати  їх,  роблячи  певні  висновки;  у  поглибленні  вмінь  передбачення

закономірностей  розвитку  і  закінчення  явищ  і  процесів  у  природі  й

суспільстві  під час читання юридичних текстів іноземною мовою, зокрема

англійською, або сприйняття їх на слух; у поглибленні навичок самостійної

роботи  з  текстом  за  фахом,  удосконалювання  вміння  до  самонавчання;  у

розвитку комунікативних здібностей.

Програмними  результатами  навчання  якими  оволодіє  студент  після

вивчення  курсу  «Іноземна  мова  для  юристів»  є:  формування  мовної

діяльності студента тією мовою, що вивчається; специфіка оволодіння мовою

не  стільки  в  сприйнятті  та  розумінні  навчальної  інформації,  скільки  у

формуванні  різних  видів  мовної  діяльності  з  використанням  мови,  що

вимагає  тривалого  тренування;  підготовки  професіонала,  здатного  до

самостійного  вирішення  різноманітних  комунікативних  завдань,  що

виникають у процесі професійної діяльності.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ

 ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви
змістових

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма Заочна форма

Усьог
о

у тому числі Усьог
о

у тому числі

л п се
м

ін
д

с.
р.

л п се
м

ін
д

с.
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Змістовий модуль 1

Тема 1. The 
Present 
Simple Tense

11 2 4 ‒ ‒ 5 12 2 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 2. 
Група часів 
Simple

14 ‒ 4 ‒ ‒ 10 17 ‒ ‒ ‒ ‒ 17

Тема 3. 
Група часів 
Continuous  

17 3 4 ‒ ‒ 10 15 ‒ ‒ ‒ ‒ 15

Тема 4. The 
Past 
Continuous 
Tense

18 ‒ 3 ‒ ‒ 15 17 ‒ 2 ‒ ‒ 15

Тема 5. 
Група часів 
Perfect

26 2 4 ‒ ‒ 20 22 ‒ 2 ‒ ‒ 20

Тема  6.  The
Passive Voice

4 ‒ 4 ‒ ‒ ‒ 17 ‒ 2 ‒ ‒ 15

Разом за 
змістовим 
модулем 1

90 7
2
3

‒ ‒ 60 90 2 6 ‒ ‒ 82

Змістовий модуль 2

Тема 7. The 
Present 
Perfect, 
Simple, 
Continuous

27 3 4 ‒ ‒ 20 12 2 ‒ ‒ 10
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Тема 8. 
Constructions
: like/would 
like

21 2 4 ‒ ‒ 15 17 ‒ ‒ ‒ 17

Тема 9. 
Articles «a», 
«the»

16 2 4 ‒ ‒ 10 15 ‒ ‒ ‒ 15

Тема 10. 
Plural Nouns

13 ‒ 3 ‒ ‒ 10 17 2 ‒ ‒ 15

Тема 11. 
Degrees of 
Comparison 
of Adjectives

9 ‒ 4 ‒ ‒ 5 20 ‒ ‒ ‒ 20

Тема 12. 
Idioms

4 ‒ 4 ‒ ‒ ‒ 17 2 ‒ ‒ 15

Разом за 
змістовим 
модулем 2

90 7
2
3

 ‒ ‒ 60 90 2 6 ‒ ‒ 82

Усього 
годин:

180
1
4

4
6

‒ ‒
12
0

180 4
1
2

‒ ‒
16
4
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Практичне заняття № 1 

The Present Simple (Indefinite) Tense

To translate into English:

Складніші кримінальні справи; менш досвідчений адвокат; найважчий 

предмет; відповідати гірше, ніж зазвичай; найвища будівля; теплішим, ніж 

звичайно; найвіддаленіший населений пункт; суворій вирок; частіше 

зустрічаються різновиди покарання; менш популярний політик; яскравіше, 

ніж учора; успішніше, ніж ми думали.

Complete the sentences with a verb from the box  :  

start, starts, work, works, is, are, specialize, specializes, have, has

1. The company has three subsidiaries in the Far East.

2. She _______ in Manchester today.

3. We _______ in the advertising of children’s toys.

4. The meeting always _______ at 2.30 p.m.

5. She _______ for an engineering company.

6. They usually _______ work at about 7.00 a.m.

7. I _______ one office in Paris and another in Buenos Aires.

8. He’s a lawyer. He _______ in company law.

9. Most of our competitors _______ in Europe.

10. I _______ in sales.

Change  the  following  sentences  into  disjunctive,  general  or  special

questions: 1.  There was something strange about the way he behaved before the

court. 2. Historically there was the right to challenge seven jurors. 3. There is no

formal division of the legal profession in the United States. 4. There are different

kinds  of  organizations  dealing  with  environmental  issues.  5.  There  are  several

stages of jury trial in Great Britain. 6. There are a number of reasons why a society

8



punishes of fenders. 7. There are magistrates’ courts in most cities and towns.  8.

There  are  several  ways  to  classify  crimes  in  England.  9.  There  were  three

passengers in the car when a collision occurred through the negligent driving. 10.

There are currently 29 existing monarchies in the world. 11. There are about 500

Privy Counsellors whose appointments are for life. 12. There are a number of Privy

Council  committees,  normally  comprising  ministers  with  the  relevant  policy

interest.  13.  There  are  many  different  kinds  of  courts,  judges,  and  legal

professionals in the legal system of England and Wales. 14. There is a range of

non-custodial  penalties  for  young offenders  in  Great  Britain.  15.  There  are  43

police forces in England and Wales. 16. There may be more than one sheriff court

in a local authority area. 17. There is a special examination to select a fair and

impartial jury.

Make up 10 sentences using the words given below. Pay attention to the

direct word order of the principal and secondary parts of the sentence: 

1. study, at the Law University, we. 2. hears, in this country, the Supreme Court,

cases, the most important. 3. as a judge, my friend, works. 4. speaks, our teacher,

usually, English, at the lesson. 5. teaches, her mother, at school, English. 6. our

country, the treaty, ratified, in 1992.

To    translate  the  following  negative  sentences  from  Ukrainian  into  

English  :   

1. У цій групі ніхто добре не знає англійську мову. 2. Ні хлопець, ні його брат

не скоювали крадіжки зі  зломом. 3.  Ніщо на місці вчинення злочину не є

досить  важливим.  4.  Жодна  дитина  не  вступає  в  життя  злочинцем.  5.  Ні

світові  судді,  ні  штатні  магістрати  не  розглядають  злочини,  що

переслідуються  за  обвинувальним  актом.  6.  Ніхто  зі  свідків  не  бачив,  як

підсудний вистрелив з рушниці. 7. Ми зателефонували судовому секретарю,

але ніхто не відповів. 8. Жоден роботодавець не може платити працівникові

менше, ніж установлено мінімальним погодинним тарифом. 9. Цей молодий

адвокат не зміг виграти справу в суді.
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Open the brackets choosing the correct form of the verb to be, translate

the sentences into Ukrainian: 

1. There (to be) situations where it is felt that the trial judge made a mistake in the

application of law. 2. There (to be) a rule that the defence can make an opening

speech only if it is going to call the defendant and at least one other witness to give

evidence as to what happened. 3. There (to be) an arbitration service for small

claims available in the county court. 4. In most countries there (to be) only one

legal profession. 5. One principle of English contract law (to be) that there must be

an offer and an acceptance in the contract. In every valid contract there must also

be  an  exchange  of  consideration.  6.  There  (to  be)  special  rules  of  interpreting

contracts in which one or more contractors made a mistake or were pressed or

tricked into making an agreement. There (to be) also rules for dealing with illegal

contracts. 7. There (to be) no need to apply for or to register copyright. 8. There (to

be) basic minimum standards of freedom and security for all. 9. There (to be) three

kinds  of  judges  of  the  Crown  Court:  High  Court  judges,  Circuit  judges  and

recorders. 10. There (to be) solicitors’ offices in all of the major cities and towns.

There (to be) no firms of barristers, each individual is economically independent.

11. There (to be) a cardinal distinction between judiciary and statute law in the way

it is interpreted. 12. In the USA there (to be) no Ministry of Justice or any other

department, which controls the legal profession. 13. There (to be) three elements

designating Mens Rea: intention, recklessness and strict liability. 14. There (to be)

many important differences between torts and criminal wrongs. 15. There (to be)

no risk that you will be sent to prison if you don’t move out of your home before

your landlord goes to court. 16. There (to be) 89 subjects of the Federation with

more than 150 nationalities in this country.

Контрольні питання

1. Утворення теперішнього неозначеного часу.

2. Яку дію означає цей час?

3. Винятки при утворенні теперішнього неозначеного часу.
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Практичне заняття № 2 

Група часів Simple (Indefinite)

Open the brackets choosing the correct form of the verb to be, translate

the sentences into Ukrainian:

1. There (to be) situations where it is felt that the trial judge made a mistake in the

application of law. 2. There (to be) a rule that the defence can make an opening

speech only if it is going to call the defendant and at least one other witness to give

evidence as to what happened. 3. There (to be) an arbitration service for small

claims available in the county court. 4. In most countries there (to be) only one

legal profession. 5. One principle of English contract law (to be) that there must be

an offer and an acceptance in the contract. In every valid contract there must also

be  an  exchange  of  consideration.  6.  There  (to  be)  special  rules  of  interpreting

contracts in which one or more contractors made a mistake or were pressed or

tricked into making an agreement. There (to be) also rules for dealing with illegal

contracts. 7. There (to be) no need to apply for or to register copyright. 8. There (to

be) basic minimum standards of freedom and security for all. 9. There (to be) three

kinds  of  judges  of  the  Crown  Court:  High  Court  judges,  Circuit  judges  and

recorders. 10. There (to be) solicitors’ offices in all of the major cities and towns.

There (to be) no firms of barristers, each individual is economically independent.

11. There (to be) a cardinal distinction between judiciary and statute law in the way

it is interpreted. 12. In the USA there (to be) no Ministry of Justice or any other

department, which controls the legal profession. 13. There (to be) three elements

designating Men’s Rea: intention, recklessness and strict liability. 14. There (to be)

many important differences between torts and criminal wrongs. 15. There (to be)

no risk that you will be sent to prison if you don’t move out of your home before

your landlord goes to court. 16. There (to be) 89 subjects of the Federation with

more than 150 nationalities in this country.

 Explain the use of articles in the following sentences:

1. A crime is a socially dangerous act that transgresses against the social and state

system. 2. All people must take part in fighting crime. 3. The judge determined the
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juvenile’s  act  as  a  crime.  4.  Crimes  still  exist  at  the  present  stage  of  social

development.  5.  Criminology  deals  with  crime  and  its  various  aspects.  6.

Policemen must know laws well to fight crime successfully. 7. No state may pass a

law contrary to the US National Constitution. 8. Civil law deals with the rights and

duties of individuals. 9. The district court is the main link in the judicial system of

the Russian Federation. 10. This professor delivers lectures in Criminal law at the

University.  11.  Some analysts  are saying that  the crisis  will  continue for  some

time. 12. After the accused person has been arrested, the first person he or she

needs to see is a solicitor. 13. A jury consists of twelve men and women from the

local community. 14. A person on probation must report to a local police station at

regular intervals, which restricts his or her movement. 15. We’ll stay in Australia

for a year and a half. 16. She used to be a company director before she retired. 17.

She wants to be a lawyer against her parent’s wishes. 18. Dr Green has taken on

the position of Head of the Department. 19. France is a member of the European

Union. 20. Javier Perez de Guellar was the Secretary General of the UN from 1982

to 1991.  21.  A person is  more  likely  to  die  in  a  car  accident  than an  aircraft

accident.  22.  The  criminal  had  a  big  nose,  a  small  mouth  and  an  enormous

moustache. 23. The Channel Islands are a group of islands in the English Channel

near the north-western coast of France. 24. Democracy is a system of government

in which everyone in a country can vote.

Comment on the use of the Present, Past or the Future Indefinite   (  Simple)  

in   Active Voice and translate the sentences into Ukrainian  :   

A 1. Most English courts exercise jurisdiction in both civil and criminal matters. 2.

Civil actions take place between two and more litigants. 3. Inns of Court jointly

conduct  the  bar  examinations.  4.  Barristers  dine  together,  they  use  the  same

libraries,  and many of  them have offices or  chambers in or  near  their  Inns.  5.

Solicitors usually interview clients and witnesses. 6. When Mary gets to the office

she always checks her e-mail first. 7. The legislation comes into force on the 1st of

October. 8. Jurors listen to the evidence at the trial and give their verdict on the

facts.  9. The House of Lords hears appeals from the Court of Appeal.  10. The
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police carry out arrests, searches, and seizures. 11. Napoleonic Code refers to the

entire body of French law contained in five codes dealing with civil, commercial,

and criminal law. 12. The agreement does not preclude further agreements between

the parties in future.

B 1. The solicitor failed to prepare the documents in time. 2. The Counsel for the

defence put a plea for mercy. 3. He admitted to the police that he had stolen the

money.  4.  The police  persuaded  us  that  it  was  too dangerous.  5.  The accused

denied all knowledge of the crime, but no one believed her. 6. Two hours ago the

police  inspector  interrogated  both  the  suspects  and  witnesses.  7.  Common law

evolved from the tribal and local laws of England. 8. Article 1 of the Criminal Law

Act 1967 abolished the classification of crimes into felonies and misdemeanours.

9. Attorneys for both the defence and prosecution tried to show their evidence in

the most favourable light. 10. Yesterday the police made an official statement that

they believed the suspect to be guilty. 11. The Constitutional Reform Act 2005

introduced some major changes to the British constitution. 12. When William the

Conqueror  gained  the  English  throne  in  1066,  he  established  a  strong  central

government.

C 1. Very soon computer technology will change the way we conduct business and

interact with each other. 2. The prosecutor will conduct the case in court on behalf

of the police. 3. The jury will decide whether the accused is guilty or not, and the

judge will decide on the sentence to be imposed. 4. Will you explain the core of the

problem to us without going into details? 5. Tomorrow the police will interview a

number of witnesses of the crime. 6. My client intends to appeal and I am sure that

the higher court will overturn his sentence. 7. In my opinion they will value the

business at about $ 2 million.

Контрольні питання

1. Утворення майбутнього неозначеного часу.

2. Яку дію означає цей час?

Література: [2, с. 3 18; 4, с. 5 29; 6, с. 3 45]‒ ‒ ‒ .
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Практичне заняття № 3 

Група часів Continuous

To   to   t  ranslate     the     sentences paying attention to the use of the Continuous  

forms:

1. — What are you doing? — I am preparing a report on criminal law. Last week I

got  all  the  necessary  materials.  2.  The  detective  is  investigating  this  serious

criminal case now. He is still collecting evidence against criminals. 3. The trial

started at ten o’clock. Witnesses for the defence are giving their evidence now. I

think the judge will pass the sentence tomorrow. 4. The witness for the prosecution

was answering the questions of the judge when we came to the court. 5. I cannot

meet you tomorrow morning. I’ll be representing Jack Green before the court. 6.

The jury is still considering the verdict. 7. The investigator is still working with the

documents. He began his work four days ago. I think he will finish it next week

only. 8. — What is the barrister doing? — He is preparing to argue the case in

court. 9. The court is still examining the details of the murder. 10. The witness

claims that he was driving along Oxford Street  at approximately 4.00 p.m. 11.

What were you doing when the accused rang you up? 12. Were you working hard

at your Legal English during the past academic year? 13. Police are conducting a

criminal investigation into his business affairs.

Comment on the use of tenses in the following sentences and translate

them into Ukrainian:

1.  A  group  of  police  officers  is  investigating  this  serious  crime  now.  2.  The

procurator is preparing to speak on the case tried by the regional court. 3. At the

beginning of the seminar one of our students will be making a report on the rights

of  the  defendant  according  to  the  criminal  law.  4.  This  murder  case  is  being

investigated  by  the  policemen.  5.  Thousands  of  young  people  from  different

foreign countries are being trained at various higher educational establishments of

our country. 6. The case was being prepared for trial when the investigator was

given some new important  evidence.  7.  The student  is  being examined by the

professor. 8. This minor offence is being considered by the magistrates’ court. 9.
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The  participants  of  the  trial  are  sitting  in  the  courtroom.  10.  The  judge  was

preparing to speak on the case when he was given a letter. 11. I will be working on

the report on civil law in the library. 12. The police were being assisted by many

citizens while the crime was being investigated.  13. The regional court will  be

considering the case for three days.  14. The suspect  was being cross-examined

when  the  investigator  received  the  results  of  the  laboratory  analysis.  15.  The

witnesses for the prosecution were being waited for when we came to the court. 16.

The verdict is still being discussed by the jury. 17. The evidence on the case is still

being collected by the investigator. 18. The mail is being looked through by the

manager. 19. I’m afraid Mr. Green can’t see you right now. He is interviewing the

witness. 20. Mr. Cooper is claiming that you have falsely accused him of stealing

confidential information on very little evidence. 21. He is offering us $100,000 for

the house which is $10,000 less  than we expected.  22.  We discovered that  his

secretary had been blackmailing him with certain details about his life.

Analyse the use of the verbs to be and to have: 

1. My friend’s father is a lawyer. 2. We have got a lot of textbooks on law. 3. Are

you  an  investigator  too?  4.  Have  you  got  any  articles  on  civil  law?  5.  The

Procurator’s  Office  is  a  state  organ of  the Russian  Federation that  ensures  the

correct  application  and observance  of  laws.  6.  The procurator  has  the  right  to

appeal against any unlawful decisions and actions of state organs and officials 7.

Under the law every citizen has the right to elect and be elected. 8. Solicitors in

Britain are controlled by their own professional body called the Law Society. 9.

The police officer was reported to have solved the case of robbery. 10. They are

going to spend Christmas at home. 11. They were to leave early that day. 12. The

judge had to release the accused for lack of strong evidence. 13. We were very

hungry,  so  we  decided  to  have  dinner  earlier  than  usual.  14.  Has  the  lawyer

appealed against the severity of the sentence? 15. I am not used to being treated

like that! 16. We insist that the problem be dealt with by the Security Council.
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Контрольні питання

1. Утворення групи часів Continuous.

2. Яку дію означає Continuous?

3. Винятки при утворенні Continuous.

Література: [8, с. 67 80; 12, с.78 79].‒ ‒

Практичне заняття № 4 

Питальні (interrogative) та заперечні (negative) речення в  The Past

Continuous Tense

To   translate     the     sentences     into     English  ,   use the correct form of the verb:   

1. Нам повідомили, що слідчий збирає докази по справі. 2. Ми були впевнені,

що цей відомий адвокат виступає проти скасування смертної кари. 3. Слідчий

сказав  нам,  що  це  справа  про  вбивство  виявилася  дуже  складною.  Він

сподівається,  що  воно  буде  розкрито  до  кінця  року.  4.  Судовий  секретар

сказав нам, що присяжні обговорювали вердикт по справі кілька годин. 5. У

документі  йшлося,  що  у  магістратів  немає  достатніх  повноважень,  щоб

розглядати  справу  цього  підсудного.  6.  Суддя  сказав,  що  підлітку  було

пред’явлено звинувачення спільно з дорослими і справа буде розглядатися у

дорослому суді.  7. Ми були впевнені, що це справа про крадіжку зі зломом

буде розглянута належним чином. 8. У газетній статті йшлося про те, що не

всі політичні партії будуть представлені в новому уряді країни.

Make interrogative or negative sentences in The Past Simple Tense or The

Past Continuous Tense:

1. What (do) when I (call) you last night?

2. When you (arrive) at the party, who (be) there?

3. Why (stand) on a chair when I  (come) into the room?

4. What (they/do) at 10pm last night - it was really noisy?

5. Students (not write) a test when a teacher came into the classroom.
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Контрольні питання

1. Утворення минулого тривалого часу.

2. Яку дію означає цей час?

3. Винятки при утворенні цього часу.

Література: [1, с. 5 34‒ ; 4, с.6 56‒ ; 5, с. 45‒ 48; 8, с. 3 38].‒

Практичне заняття № 5

Група часів Perfect

To    translate  the  sentences  paying  attention  to  the  use  of  the  Perfect  

Tenses  :   

1. The investigator has collected evidence on the case of burglary. 2. The state and

public  organizations  had discussed  the  Draft  of  the  new Constitution  before  it

became the law. 3. The trade union delegation will have completed its work by the

end of the week by signing a new agreement. 4. The UN has been called upon to

play an important role in the affairs of mankind. It has become the forum of the

world for the discussion of issues of great concern for all nations. 5. He became a

good investigator after many serious crimes had been examined by him. 6. The

head  of  the  delegation  will  have  been  appointed  by  the  time  when  all  the

preparatory  work  is  done.  7.  The  convicted  was  taken  to  prison  to  serve  his

sentence after his appeal had been rejected by the higher court. 8. His nomination

will have been approved by the end of the week. 9. If you come to the court late in

the afternoon the judge will have declared his decision. 10. The judge will have

been appointed by the beginning of the trial 11. — Have you ever been to the

Crown Court? — No, I have never been there. 12. Today his appeal against the

conviction has been rejected by the higher court. 13. The hearing of the case had

been completed by the end of the previous week. 14. The key to his office was lost

last week. We hope it will have been found by his arrival. 15. The new building of

our University will have been built by the end of the year
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Do  this sentence   into the correct negative or interrogative form:  

1. This Monday the application has been prepared by the solicitor. 2. The offender

has just been arrested by the police officer. 3. Parliament had been dissolved before

the general election. 4. This week the convict has appealed against the decision of

the judge. 5. The High Court has dismissed the prisoner’s appeal this week. 6.

They  say  that  capital  punishment  will  have  been  abolished  by  the  end  of

December. 7. They listened carefully as witnesses to the murder told what they had

seen. 8. Everybody agreed that the jury had given the right verdict. 9. The judge

said  that  Sydney  was  a  hardened  criminal  who  had  committed  many  serious

offences. 10. An increasing number of crimes have been recorded in the past six

months. 11. So many cars have recently been stolen in the city that the police are

launching a special campaign to tackle the problem. 12. A recent government study

has  concluded  that  drug  use  among  adolescents  is  declining.  13.  In  Northern

Ireland voluntary drug testing in prisons has been implemented. 14. Killing these

animals has been made a criminal offence. 15. As our society has become more

sophisticated a greater number of laws have been required.

Контрольні питання

1. Утворення теперішнього завершеного (доконаного/перфектного) часу.

2. Яку дію означає цей час?

3. Винятки при утворенні цього часу.

Література: [9, с. 78 79;  12, с. 23  27].‒ ‒

Практичне заняття № 6 

 Питальні (affirmative) та заперечні (negative) речення в The Passive

Voice

Supply     active     and     passive     forms     in     the following sentences using the verbs  

in brackets. Some variations in tenses may be possible  :  

A 1. He said that he (to know) Nick for many years and Nick always (to be) a good

lawyer. 2. Mary assured me that she (to finish) the work by 5 o’clock.  3.  The
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lawyer said that the accused (to cross-examine) and (to find guilty) the previous

week. 4. It was announced that the jurors (to finish) discussing the verdict but the

sentence (not to pass) yet. 5. We didn’t suppose that the previous week he (to fine)

by magistrates for driving in the excess of the speed limit. 6. The newspaper article

said that capital punishment in Great Britain (to suspend) in 1965 and (to abolish)

in  1969.  7.  The clerk  told  us  that  the  witness  for  the defence  (to  answer)  the

questions at the moment. 8. We read in the newspaper that the police (to send) the

suspect for trial. 9. The public was informed that the murderers (to find) guilty and

(to sentence) in accordance with the law. 10. The convict knew that his lawyer (to

appeal) against the severity of the sentence. 11. The document stated that the judge

of the higher court (to reject) the appeal against the conviction. 12. We thought

that the either-way offence (to try) by magistrates by the end of the week. 13. The

policeman  told  us  that  the  felony  (to  investigate)  for  three  months.  14.  The

newspaper article said that in Great Britain magistrates’ courts (to have) the main

burden in the administration of justice. 15. We were told that the case of violent

death of MP (to investigate). The coroner said that the witness (to interview) and

the suspect (to apprehend). 16. Mr. Green remembered that in September it (to be)

10 years since he (to work) as a judge. 17. I was told he (to leave) Moscow in

1983. 18. The clerk told us that the documents (to sign) the day before. 19. The

solicitor was sure that he (to receive) the letter by the next day.

B 1. The document stated that magistrates (to have) insufficient power to deal with

the defendant. 2. The judge said that the juvenile (to charge) jointly with adults

and the case (to consider) in an adult court. 3. The driver didn’t know that it (to

rain) since the previous day. 4. The solicitor was sure that the verdict (to give) by 6

o’clock. 5. The public was informed that the jury (to find) the accused guilty of

committing a felony. 6. The judge knew that the lawyer (to receive) some very

important information before the beginning of the trial. 7. It was announced that

the solicitor (to represent) the accused before the court and a well-known barrister

(to argue) that case. 8. We read that lay magistrates never (to take part) in the trial

activities of the Crown Court. 9. The article said that trial courts (to bear) the main
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burden in the administration of justice. 10. The lawyer tried to prove that capital

punishment (not to be) a deterrent to murderers. 11. We were told that the criminal

(to sentence) to long-term imprisonment for an armed robbery. 12. It seemed very

strange that neither the conviction itself, nor the severity of the sentence (to appeal

against). 13. We found out that two days before the police (to commit) that case of

robbery to the court for trial. 14. The newspaper article said that the number of

thefts (to increase) considerably in recent years. 15. We were informed that on

Monday the police (to arrest) the accused and the judge of the Crown Court (to

consider) the case in substance. 16. The lawyer told us that the previous week the

judge (to summon) her to the court as a witness. 17. We were sure that she (to

testify) already at the trial.   18. We knew that he (to be eager) to become a lawyer.

19. It was interesting to know that there (to be) two court systems in the USA: the

state court system and the federal one. 20. They denied that the victim (to try) to

ask for help.

C 1. The document stated that the problem of abolishing capital punishment (to

discuss) by the public for a long time. 2. The clerk informed them that the offender

(to identify) by the victim during the court investigation. 3. The investigator hoped

that all elements of the crime (to establish) by the end of the month. 4. We knew

that the coroner (to investigate) the case of violent death for two weeks. 5. They

understood that the accused (not to plead) guilty and the case (to try) with jurors.

6. The MP informed the journalists that the bill introduced by the government (to

criticize) by the opposition. 7. The lawyer said that the sentence being very severe,

it (to appeal against) to the higher court. 8. Instructing the jurors the judge said

that there should be no reasonable doubt as to the guilt of the accused. He was sure

that the verdict (to bring in) according to the evidence. 9. We didn’t know that the

juvenile division of a common pleas court in the USA (to deal with) unruly and

neglected children. 

Контрольні питання

1. Утворення the Passive Voice.
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2. Яку дію означає цей стан?

3. Винятки при утворенні цього стану.

Література: [1, с. 45  48;  2, с. 34 49; 5 с. 23 34].‒ ‒ ‒

Практичне заняття № 7  

The Present Perfect, Simple (Indefinite), Continuous

Complete the sentences below with either simple or continuous form in the

Present Perfect Tense  :  

1. Heidi is a writer. You ask her: 

a. How many books (write)?

b. How long (write)?

2. Bill is waiting for you. You ask him: How long (wait)?

3. You see Ken playing tennis. You ask him: 

a. How many games (play)?

b. How long (play) tennis?

c. Ken tennis since he was 5 years old.

4. Jill is learning Spanish. You ask her: How long (learn) Spanish?

5. Jeff is smoking.

a. He (smoke) 10 cigarettes so far today.

b. He (smoke) all morning.

6. John is an actor. He (be) in eight movies.

To translate the sentences into Ukrainian. Mind that the Present Perfect

Continuous  Tense  expresses  an  action  occupying  a  period  of  time  still

continuing or just finished: 

1. It has been raining since early morning. 2. John is very tired as he has been

translating the article for two hours. 3. Have you been learning English long? 4.

How long have they been investigating the case of robbery? 5. The solicitor has

been writing letters to his clients since early morning. He has written ten letters

today. 6. Linda and Mary are travelling round Europe. They began their tour three

months ago. They have been travelling for three months. They have visited six
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countries. 7. I have been waiting for the lawyer since ten o’clock in the morning. 8.

—  What  are  they  doing?  —  They  are  working  at  the  amendments  to  the

Constitution. — How long have they been working at them? — They have been

working  at  them  since  Wednesday.  —  Have  they  done  much?  —  They  have

worked out two amendments already. 9. — Has the judge passed the sentence yet?

— No, he hasn’t. — Why? — The jurors are still discussing the evidence. They

have been considering the verdict for three hours already. — When did they start to

consider the verdict? — They started to consider it at two o’clock in the afternoon.

10. The police inspector has been collecting evidence on the case of robbery since

September.  11.  The  drug smuggler  has  been giving his  testimony for  an  hour

already. 12. By the 24th of September the Head of the Labour Law department will

have been working at the University for nine years. 13. The eye-witness had been

speaking for five minutes when the judge of the Coroner’s court stopped him. 14. I

have been thinking over the plan of my thesis since I was admitted to the post

graduate course.

Контрольні питання

1.  Утворення  теперішнього  завершеного  (доконаного/перфектного)  та

тривалого (продовженого) часів.

2. Яку дію означають ці часи?

3. Винятки при утворенні цих часів.

Література: [10, с. 12 17‒ ; 14, с. 45 49].‒

Практичне заняття № 8  

Constructions: like/would like

To   translate the sentences into Ukrainian  :  

What can I do for you, sir? - I'd like to speak*to Mr. Davis.

I'm sorry, he isn't in. Would you like to see*somebody else?

No, but would you take* a message for me, please?

I'd be delighted.
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«Would» is the conditional in English and is placed in front of the infinitive.

The contraction is easy: "Would" becomes*... 'd.

For instance: I'd like a cup of tea.

He'd help you. We'd prefer beer, if you have any.

Questions are easy, too: Would you like a cup of tea? Would you help me, please?

Here are some more sentences: He would understand* if you spoke* more slowly.

He wouldn't ask for help if he didn't want it.

He wouldn't need a teacher if he spoke*fluently.

A famous lawyer had lost* a case and was very angry.

"If this is the law, he shouted, I'll burn* my books!"

The judge replied: "It would be better if you read* them."

Контрольні питання

1. Утворення майбутнього у минулому завершеного часу.

2. Яку дію означає цей час?

3. Утворення майбутнього у минулому тривалого часу.

4. Утворення майбутнього у минулому неозначеного часу. 

Література: [11, с. 12 17; 14, с. 34 39]‒ ‒ . 

Практичне заняття № 9 

Articles «a», «the»

To put an article «a» or «the» into a sentence:

- This is … map. …  map is large.

- He is … third guy in this room.

- … highest mountain is Everest.

- I get up at seven in … morning.

- … kitten is a young cat.

- It’s quite … difficult question.

- What … tall boy!

- … only question I have is how much I will be paid.
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- In … following month we are going to London.

T  o put an article «a» or «the» into a word-combination:  

- … few;

- … little;

- … Thames;

- … Ukrainians;

- by … way;

- … day after tomorrow;

- … Atlantic Ocean;

- for … long / short time;

- as … result;

- to go for … walk;

- to have … good / bad time.

                                        Контрольні питання

1. У яких випадках вживається неозначений артикль «а»?

2. У яких випадках вживається означений артикль «the»?

3. Наведіть кілька прикладів-виключень. Назвіть ситуації, коли артикль не 

вживається. 

Література: [10, с. 12 17; 13, с. 34 39]‒ ‒ .

Практичне заняття № 10

Plural Nouns

To put ending -s or -es:

- dog – dog…;

- book – book…;

- tree – tree…;
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- box – box…;

- boy – boy…;

- class – class…;

- wish – wish…;

- inch – inch….

To make plural nouns:

- curriculum – …;

- nucleus – …;

- thesis – …;

- mouse – …;

- woman – ….

                                                 Контрольні питання

1. Як утворюється множина складених іменників?

2. Назвати іменники в англійській мові, які використовуються тільки у формі

однини.

Література: [7, с. 56 57; 9, с. 23 28‒ ‒ ].

Практичне заняття № 11

Degrees of Comparison of Adjectives

Use the correct form:

1.  St.  Petersburg  is  one of  the  (beautiful)  cities  in  the  world.  2.  The rivers  in

America are much (big) than those in England. 3. The island of Great Britain is

25



(small) than Greenland. 4. What is the name of the (high) mountain in Asia? 5. The

English Channel is (wide) than the Straits of Gibraltar. 6. Russia is a very (large)

country. 7. Which country is (large): the United States or Canada? 8. What is the

name of the (big) port in the United States? 9. Moscow is the (large) city in Russia.

10.  The  London underground  is  the  (old)  in  the  world. 11.  There  is  a  (great)

number of cars and buses in the streets of Moscow than in any other city of Russia.

To translate into English  :  

1. Я думаю, що наш учитель англійської мови був дуже терплячий. 2. Наш

старий лікар був завжди зайнятий. Наш новий лікар більш зайнятий. 3. Моя

вчителька  з  німецької  мови  -  найенергійніша людина.  4.  Ми знаємо,  твій

сусід знизу  дуже нудна людина. 5. Я вважаю, що твій дідусь  найщедріша‒ ‒

людина,  яку  я  будь-коли  зустрічав.  6.  Годинник  у  Рональда  точний,  але

годинник його тітки точніший. 7. Вона купила годинник у Швейцарії, бо вона

вважає, що швейцарські годинники найточніші у світі.  8. Цей телевізійний

фільм  набагато  гірший,  ніж  сьогоднішній  фільм.  9.  Яка  найкумедніша

телевізійна програма?

                                             Контрольні питання

1. Як утворюється вищий ступінь порівняння прикметників?

2. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметників?

3. Назвати виключення з правил. 

Література: [8, с. 56 57; 11, с. 23 28‒ ‒ ].

                                       

                                            Практичне заняття № 12

Idioms

To     translate     into     Ukrainian  :  

- Apple of one’s eye  ‒…;

- Be like chalk and cheese  ‒…;

- Fish out of water  ‒…;
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- Break a leg  ‒…;

- Cost an arm and a leg  ‒…;

- A piece of cake  ‒…;

- Easy peasy, lemon squeeze  ‒…;

- You can not judge a book by its cover  ‒…;

- To be broke  ‒…;

- Once in a blue moon  ‒….

To     translate     into     Ukrainian  :  

- …  ‒ в одному човні, в однаковому становищі, брати по нещастю (щастю);

- …  тільки через мій труп;‒

- …  виражай емоції вільно, відкрий серце;‒

- …  закохається по вуха;‒

- …  в стані люті, з піною біля рота;‒

- …  це не моє, не в моєму смаку, буквально «не моя чашка чаю»;‒

- …  є схоже вираження в російській мові: «буде і на нашій вулиці свято».‒

                                            Контрольні питання 

1. Назвіть найуживаніші ідіоми в англійській мові. 

2. Що таке ідіома?

3. Назвіть сферу вживання ідіом.

Література: [10, с. 12 17; 13, с. 34 39]‒ ‒ .

                 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

Вивчення  навчальної  дисципліни  відбувається  за  допомогою різних

форм опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи

з  літературою,  написання  контрольних,  рефератів.  Лекція  допомагає  у

стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми,

сформувати свої погляди та інші відомості про шляхи розв’язання проблеми.
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Семінар  передбачає  активну,  самостійну  участь  студентів для

подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних знань, які набуті

на  лекції  або  під  час  опрацювання  рекомендованих  інтернет-ресурсів,

літератури.  Різні  форми  проведення  семінару  (дискусії,  диспути,  круглі

столи,  наради,  конференції)  дають  можливість  винести  на  обговорення

проблемне судження з питань теми та набути здатності самостійно оперувати

теоретичними поняттями; набути досвід у обстоюванні своєї позиції.

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів

підготовки до семінарських занять:

• записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами;

• логічно пов'язувати матеріал, ілюструючи його прикладами, схемами;

• повністю заносити таблиці, графіки, статистичні відомості;

• виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки та думки;

•  виділяти  питання,  які  потребують  додаткового  висвітлення  під  час

семінарів  і  практичних  занять,  записувати  рекомендовані  джерела,

літературу.

Рекомендації щодо підготовки рефератів

Необхідно  пам’ятати,  що  реферат  –  це  стисле  викладення  основних

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у

вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного,

що  поєднує  позиції  цих  авторів,  а  також  відмінностей,  властивих  різним

політичним  школам.  При  цьому  викладення  повинно  включати  й  власну

позицію студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії.

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам:

- Реферат повинен бути написаним від руки, чітким, розбірливим почерком,

чорнилом  (пастою)  одного  кольору  (чорного,  синього,  фіолетового)  або

виконаний  у  вигляді  машинописного  тексту  чи  комп’ютерного  набору  на

одній сторінці аркуша форматом А4 (210х297 мм).

- Як правило, реферат має таку структуру:

-  Вступ,  де  обґрунтовується  вибір  теми  реферату,  її  актуальність,
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формулюється основна мета і завдання дослідження.

-  Основна  частина,  яка  складається  з  двох  або  трьох  розділів.  У  розділи

необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання, кожен розділ

має закінчуватись  невеликими висновками.

-  Висновки  –  заключна,  узагальнююча  частина  реферату,  де  стисло

підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої

політичної  теорії  для  сьогодення,  міститься  особиста  позиція  автора

реферату. – Текстова частина реферату завершується списком літератури, де

найменування використаних монографій, посібників і статей розташовані в

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора.

- У  додатках,  які  надаються  наприкінці  реферату,  наводяться  таблиці,

ілюстрації та інші допоміжні матеріали.

- Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так само, як

титульну  сторінку  контрольної  роботи  студентів  заочної  форми навчання,

тільки замість напису «контрольна робота» – «Реферат».  

- Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: усі – 20 мм. Сторінки

нумерують  внизу  по  центру,  а  на  першій  –  титульній  сторінці   номер не

проставляється.

-  На цитати треба давати посилання,  необхідно вказувати номер сторінки,

можна  посилатись  на  порядковий  номер  видання  у  наведеному  списку

літератури [4, с. 458].

 

3  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вибір  теми: має  бути  вибраний   один  із  запропонованих  варіантів

відповідно до  останньої цифри номера залікової книжки.

Мета  виконання  контрольної  роботи:  виявити  необхідний  рівень

знань  і  вміння  самостійно  працювати  з  навчальними  посібниками,

довідниками, іншими джерелами, необхідними для розкриття теми.

29



Підготовка  до  написання  контрольної  роботи:  після  визначення

варіанта  контрольної  роботи  необхідно  ознайомитися  з  рекомендованим

планом  роботи,  змістом  матеріалу   на  основі  вивчення  рекомендованої

літератури.

Основні вимоги до оформлення контрольної роботи: 

Робота  повинна  бути  виконана  охайно  на  аркушах  форматом  А4

(друкований варіант – 10 – 12 с.) або рукописний – у зошитах (12 – 14 с.). 

У  правому  верхньому  кутку  титульної  сторінки  вказується  шифр

(номер  залікової  книжки),  у  центрі  –  повинна  бути  розміщена  наступна

інформація:

Контрольна  робота;  назва  дисципліни;  шифр  групи  та  назва

факультету,  на  якому  навчається  студент;  прізвище,  ім’я,  по  батькові

студента.  У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові

викладача. На першій сторінці пишуть назву теми контрольної роботи, зміст,

у  якому  останнім  пунктом  –  перелік  використаної  літератури.  Кожна

відповідь  на  пункт плану роботи починається  з  нової  сторінки та  з  назви

питання, а закінчується висновком. 

Вимоги до змісту контрольної роботи: при підготовці відповідей на

питання  плану  контрольної  роботи  студент  повинен  ознайомитись  з

основними навчальними посібниками, які перелічені в списку літератури.

4 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

                                                 SECTION 1

Answer the following questions:

What language does the word «statute» come from? What meaning did it have?

Match the following English words and expressions with their Ukrainian 

equivalents:

1) a formal written enactment             a) прецедентне право

2) case law            b) урядові органи
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3) government agencies             c) постанови адміністративних органів

        влади

4) a source of law            d) постанови місцевих органів влади

5) topical arrangements            e) тематичні класифікації

6) administrative regulations            f) формальний писаний закон

7) municipal ordinances                     g) джерело права

                                                      SECTION 2

Which of the following do you think are important for a statute?

Tradition, codification, adoption of the Parliament, court hearing, signing, royal

assent, public discussion.

Are the following statements true or false? Correct the false ones.

1. A statute is a formal written document.

2. Statutes may forbid something.

3. A statute must be agreed upon by the highest executive in the court.

4. In many countries, statutes are codified.

5. As a rule, statutory law is distinguished from administrative law.

6. Statutory law is case law.

7. Modern civil code systems can be called examples of statutory law.

                                                                          SECTION 3

    Complete the following sentences according to the information from the 

text:

* A statute governs … .

* A statute must be … .

* A legislature sets down … .

* Civil code systems can be contrasted to … .

* Traditional civil law is an example of … .

* Lower authorities may publish … .

* Rulemaking is a process of … .
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 Here are the answers to some questions. Ask the questions:

 A statute.

 A regulation.

 Constitutional law.

 Written law.

 The force of law.

                                                           

                                                          SECTION 4

Fill each gap with a suitable word from the box. Use each word once 
only:

                    
   law, codify, example, civil, abolished, permanent

The first civilization to … its laws was ancient Babylon. The first real  set  of

codified  laws,  the  Code  of  Hammurabi,  was  compiled  circa  1760  BC  by  the

Babylonian  king Hammurabi,  and is  the  earliest  known  … code.  The first  …

system of codified … could be found in China, with the compilation of the Tang

Code in CE 624. This formed the basis  of the Chinese criminal code, which was

then replaced by the Great Qing Legal  Code,  which  was  in  turn  … in  1912

following the Revolution  and  the  establishment of the Republic of China. The

new laws of the Republic of China were inspired by the German codified work,

the  Bürgerliches  Gesetzbuch.  A very  influential  … in  Europe was the French

Napoleonic code of 1804.

Match an adjective to a noun:

1. government a) authority

2. primary b) legislature

3. written c) arrangements

4. state d) order

5. topical                e) agency
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6. civil                    f) enactment

                                                         SECTION 5

    Complete the chart with the different parts of speech (noun, verb  and
adjective).  Use your dictionary to help you with the pronunciation:

Noun

1. order 

2.

3.

4.

5.

6. code

7. government

Verb

1.

2. organize

3. agree

5.

6.

7.

Adjective

1.

2.

3.

4. executive

5. existing

7.

Translate into English:

Інколи на терені однієї країни діють різні правові системи. Так, шотландське

право суттєво відрізняється  від  англійського,  хоча обидві  правові  системи

діють у межах однієї країни – Великої Британії. Країни можуть належати до

різних  соціально-економічних  формацій,  у  них  можуть  бути  різні  форми

державного устрою, різні політичні режими, що не може не відбиватися на

нормах  права  і  формуванні  правових  систем.  Статутне  право  є  системою

законів,  які  приймаються  парламентом,  а  також підзаконних нормативних

актів,  прийнятих  на  виконання  законів.  Їх  називають  делегованим  або

допоміжним законодавством. Закон Англії про делеговані акти 1946 р. ввів

поняття  «акт,  що  видається  на  підставі  статуту».  Нормотворчими

повноваженнями наділяються  різні  органи.  Насамперед це  уряд,  королева,

міністри,  місцеві  органи.  Більшу  частину  делегованого  законодавства

становить урядова нормотворчість. Вона існує в різних формах: укази короля

в Раді, правила, накази, інструкції тощо. Особливе місце серед актів урядової

нормотворчості  належить  тим,  що  приймаються  на  підставі  надзвичайних
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законів,  за  невиконання  яких  передбачені  кримінальні  санкції.  Місцеві

органи влади наділені  правом видавати  постанови  та  інструкції,  сфера дії

яких обмежена відповідною територією.

                                                       SECTION 6

Read the text. Use the correct form of the Passive Voice:

                                          STATUTES FREE ON WEB

Thursday 05 October 2006

The on-line statute  law database moved closer  to reality last  month when the

Department for Constitutional Affairs (DCA) told users that the final Web-based

system will be fundamentally free to use. The decision (to reveal) in a newsletter

from the DCA’s Statutory Publications Office (SPO), announcing the end of the

first public ‘beta’ test phase of the database. The next phase (to expect) to have

more than twice the number of users from a wider audience, including members

of the public.

Until now it has been unclear how the DCA would operate a charging element for

the database (see (2006) Gazette, 30 March, 11). But it appears that pressure from

various sources has won the day – the SPO said the Web ‘will be launched free of

charge to the public once piloting is complete. A commercial strategy (to develop),

but will primarily be looking at options that concern the commercial reuse of data’ as

well as functionality for ‘specialist users’. The Law Society welcomed the move. A

spokeswoman said: ‘We (to please) that this is being made available to everyone

free of charge. The database will be a useful resource for solicitors and others.’

However, she added that it needs to present both current and historical data, as ‘an

Act of Parliament may be considerably changed after it has come into force, and

both the original text and the later changes to it need to be easily accessible’.

(taken from the «Law Society Gazette»)
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                                                                  SECTION 7

Before reading the text, check your knowledge and predict the  right

answers on the topic:

1. What is a precedent?

- a previous decision made in court which informs future cases;

- a senior judge;

- a set of written rules;

- a jury’s decision.

2. What does stare decisis mean?

- decision is made based on legislation;

- words said in passing;

- stand by things decided;

- once made the decision must not be changed.

2. What is the Latin for a logical basis for a decision made by a court which may

bind all future cases?

- ratio ultima;

- modus vivendi;

- ratio-decidendi.

                                                   

SECTION 8

Translate the following sentences into English:

1. У країнах англо-саксонської правової сім’ї прецедент є основою правової

системи, тоді як у деяких інших країнах (наприклад у Франції) прецеденти

використовуються для заповнення прогалин у законодавстві. 2. Існує ієрархія

прецедентів,  відповідно до якої рішення,  які  були прийняті  судами вищих

інстанцій  (наприклад,  палатою  лордів  у  Англії),  є  обов’язковими  для

використання  нижчими  в  аналогічних  ситуаціях.  3.  В  Україні  прецедент

офіційно  не  вважається  джерелом  права,  але  на  практиці  рішення  судів

вищих інстанцій часто беруться до уваги при вирішенні спорів.
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    Match a word in column A with a word/phrase in column B:

A     B

to set              an appeal (against)

to create              a decision

to introduce              a rule

to lodge              a precedent

to overturn              a verdict

to refer to              a case

to apply              a protest (against)

to establish

to follow

5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. The    Present    S  imple   Tense  .   Утворення  теперішнього  неозначеного

часу.  Яку  дію  означає  цей  час?  Винятки  при  утворенні  теперішнього

неозначеного часу.

2. Група часів   Indefinite   (  Simple)  . Утворення майбутнього неозначеного

часу. Яку дію означає цей час?

3.  Група часів    Continuous  . Яку дію означає ця часова група? Винятки

при утворенні цієї часової групи.

4.  Питальні  та  заперечні  речення  в    The    Past    Continuous  Tense  .

Утворення минулого тривалого (продовженого)  часу.  Яку дію означає  цей

час?  Винятки при утворенні цього часу.

5.  Група  часів    Perfect  .  Утворення    the     Present     Perfect     Tense     –  

теперішнього  завершеного  (доконаного)  часу.  Яку  дію  означає  цей  час?

Винятки при утворенні цього часу.

6.  Питальні (  affirmative  ) та заперечні (  negative  ) речення в     the     Passive  

voice  .   Утворення    the     Passive     Voice  . Яку дію означає цей стан? Винятки при

утворенні цього стану.
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7.  Constructions  :    like  /  would     like  .  Утворення    The     Future  -  in  -  the  -  Past  

Perfect     Tense   (майбутнього у минулому завершеного часу).   Яку дію означає

цей час?

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  відповідної

дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями: 

– оцінку  «ВІДМІННО»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий  із  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.  Як

правило,  оцінку «відмінно» ставлять студентам,  які  засвоїли взаємозв’язок

основних  понять  дисципліни  в  їх  значенні  для  отриманої  професії,  які

виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного

матеріалу;

–  оцінку  «ДОБРЕ»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою

завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило,

оцінку «добре» виставляють  студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здатність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

–  оцінку  «ЗАДОВІЛЬНО»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності,  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які

допустили  похибки  у  відповіді  на  іспиті,  але  володіють  необхідними

знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;
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–  оцінку  «НЕЗАДОВІЛЬНО»  ставлять  студенту,  який  виявив  вади  в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові

помилки  у  виконанні  передбачених  програмою  завдань,  і  який  не  може

продовжувати навчання без додаткових занять з відповідної дисципліни.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для  іспиту,  курсового
проекту  (роботи),
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С

64 – 73 D
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0 – 34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним
вивченням
дисципліни
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