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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на формування у 

бакалаврів необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного 

та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах на рівні В1 (згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти); вдосконалення 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами; оволодіння основними категоріями практичної граматики 

англійської мови; формування вмінь та навичок грамотного перекладу, 

самостійної роботи з англомовними матеріалами з метою оволодіння 

новітньою інформацією через іноземні джерела. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1-3 

 

 

Тема1 

 

Why I study 

Law 

 

 
 

 

 
 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: нову 

юридичну  лексику 

Вміти:  вести 

бесіду на тему : 

«Why have I chosen 

Law as  my future 

profession?» 

Використовувати: 

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

20 



 

Тема 2 
 

National 

University of 

Life and 

Environmental 

Sciences of 

Ukraine 

 

 

 

 
Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: історію 

створення 

університету 

Вміти: вести бесіду 

про наш 

університет, 

історію закладу, 

свої роздуми про 

навчання в НУБіПУ 

Застосовувати: 

нову лексику 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної

,практичної 

та 

самостійної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 
Тема 3 

 
Law Faculty 

 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: нову 

юридичну лексику 

Вміти: вести бесіду 

про юридичний 

факультет, історію 

створення 

юридичного 

факультету, 

переваги навчання 

на юридичному 

факультеті НУБіПУ 

Застосовувати: 

нову лексику 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 4 

 

Law and 

people in legal 

profession. 

Being a lawyer. 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: нову 

юридичну лексику 

Вміти: вести бесіду 

про особливості 

юридичних 

професій, про 

якості якими має 

бути наділений 

професійний юрист. 

Застосовувати : 

нову лексику 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

20 

 
Тема 5 

 

History of 

Ukraine 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: нову 

лексику. 

Вміти : вести 

бесіду про історію 

України, про 

видатних 

українських 

юристів. 

Використовувати: 

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

10 

Всього за 1 семестр 70 

Залік (тест та 

співбесіда) 

 

 

 

   

30 

Всього за курс 100 

 

 

 

 

 



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 
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Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1-3 

 

Тема 6 

 

The 

Constitution 

of Ukraine 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: статті 

Конституції 

України  

Вміти: 
перекладати статті 

Конституції 

України 

англійською 

мовою. 

Використовувати: 

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 7 

 

The 

Constitution 

of the United 

States 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: статті 

Конституції США, 

історію заснування 

Сполучених 

Штатів і створення 

Конституції США. 

Аналізувати: 
ключові статті 

Конституції 

Сполучених 

Штатів. 

Використовувати 

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

Тема 8 

 

Legal 

profession in 

Britain 

 

 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: 
особливості 

судоустрою 

Британії та 

відмінності між 

солістерами та 

балістерами. 

Аналізувати: 

відмінності 

судоустрою 

України і Британії. 

Використовувати

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 9 

 

Ukrainian 

parliament. 

Legislative 

power in 

Ukraine. 

 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: 

повноваження 

українського 

парламенту – 

Верховної Ради 

України, головні 

функції 

законодавчої влади 

в Україні, порядок 

проведення 

виборів народних 

депутатів до 

Верховної Ради 

України. 

Вміти: вести 

бесіду про 

здійснення 

повноважень 

Верховної Ради 

України. 

Використовувати 

нову лексику. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в Elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Тема 10 

 

British 

parliament. 

Parliamentar

y elections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторні -6/6 

Практичні-6/6 

Самостійні-6/6 

Знати: британську 

систему 

парламентської 

демократії,  

функції 

парламенту 

Британії, порядок 

проведення 

виборів до 

парламенту 

Британії. 

Аналізувати: 
відмінності устрою 

державної влади в 

Україні і Британії. 

Вміти: 
використовувати 

здобуті знання про 

устрій державної 

влади в Україні і 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

Здача 

лабораторної 

чи 

практичної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



Британії. 

Використовувати 

нову лексику.  

 

Всього за 2 семестр 70 

Залік (тест та 

співбесіда) 

   30 

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


