
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

«Іноземна мова (аналіз 
наукового/професійного тексту)» 

 

Освітня 
програма 

Рівень вищої 
освіти 

Форма 
навчання 

Курс 
вивчення 

Семестр 
вивчення 

Кількість 
кредитів 

Освітньо-
наукова 

програма 
підготовки 
здобувачів 

вищої освіти 
ступеня 
доктора 

філософії  за 
спеціальністю 

033 
«Філософія» 

Третій (освітньо-
науковий) рівень Денна/заочна 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

2/60 

 

 
Викладачі 
навчальної 
дисципліни 

Юлінецька Юлія Василівна 
лектор, проведення практичних занять 

в. о. зав. каф. іноземних мов, к.ф.н., доцент 
каб.70, Піонерська, 9 

контактний телефон: 0675909584  
контактна електронна адреса: yulinetska@onua.edu.ua 

 
 

Короткий 
опис 
навчальної 
дисципліни 

Англійська мова як засіб комунікації у науково-професійному середовищі 
(читання літератури за фахом у режимах пошуково-інформативного, 
переглядового та вивчального читання). Ідентифікація видів професійних 
текстів. Аналіз та інтерпретування текстової інформації з англомовних джерел 
для виконання професійних завдань. 

 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Сформувати мовні компетентності, достатні для здійснення комунікації 
англійською мовою з високим рівнем техніки, логічності та грамотності 
мовлення. 

 



Мова 
викладання 

Англійська 

 
 

Навчальне 
навантаження 

Лекції, 
год. 

Практичні заняття, 
год. 

Самостійна 
робота, год. 

Обсяг, 
кредити 
ЄКТС 

Денна форма навчання 2 28 30 2 

Заочна форма навчання 2 8 50 2 

 
 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 
досягнення 

ПРН 

 

ПРНК04 

Аналізувати текстову інформацію з метою 
виконання комунікативних завдань 

практичне заняття: 
практичний метод 

(пояснення, вправи, 
робота з книгою); 

частково-пошуковий 
метод 

тестування 
(метод 

письмового 
контролю) 

ПРНП03  
Упорядковувати інформацію з різних (частин) 
текстів з метою виконання спеціального завдання 

практичне заняття тестування 

ПРНК04 
 Формувати письмову комунікацію з певним 
ступенем граматичної коректності практичне заняття  

мовне 
портфоліо 

(метод 
письмового 
контролю) 

ПРНА05 
Відповідати вимогам загальноєвропейських 
рекомендацій мовної освіти (рівень С1) 

практичне заняття 

мовне 
портфоліо, 

усна 
презентація 

ПРНП03  Формувати комунікативну стратегію, самостійно 
обираючи доречну лексику та граматичні 
конструкції . практичне заняття 

тестування, 
письмовий 

залік 
 
 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 
ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н) 

Тема 1. 
Контракти 

ПРНК04 

ПРНП03 

2/10/10 (денна форма) 

2/4/17(заочна форма)  



ПРНА05 

 

Тема 2. 
Наукова (науково-популярна) 
стаття 

ПРНК04 

ПРНП03 

ПРНА05 

0/10/11 (денна форма) 

0/2/17 (заочна форма) 

Тема 3. 

Нормативний акт 

ПРНК04 

ПРНП03 

ПРНА05 

0/8/9 (денна форма) 

0/2/16 (заочна форма) 

 

Список основної 
літератури 

1) Krois-Linder, Amy (and TransLegal). International Legal English. A course 
for classroom or self-study use. – Cambridge: Cambridge University Press. – 
2007.  – 320 p.  

2) Kenny, Nick; Sunderland, Peter CAE Practice Tests. -Pearson Education 
Limited, 2006. – 192 p.  

3) Murphy, Raymond. English Grammar in USE. (3rd Edition) A self-study 
reference and practice book for intermediate students. – Cambridge: Cambridge 
University Press. – 2004  – 393 р.  

4) Англійська мова: метод. вказ. з підгот. до міжнар. іспиту на рівень В2 для 
викл., аспір. та студ. старших курсів НУ «ОЮА» / Юлінецька Ю.В., 
Балабуха К.В., Бабій О.Ю., Білоброва О.В. – Одеса: Фенікс, 2015. – 224с. 

5) Основи академічного читання : навчальний посібник / О. Л. Капінус, О. 
В. Шевченко-Бітенська / за заг. ред. Ю. В. Юлінецької. Одеса: НУ «ОЮА», 
2019. – 212 с. 

 
Дотримання вимог 
академічної 
доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 
навчання, икладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 
виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 
законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 
«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-
pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua    

 
 
 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції - 

Практичні заняття 45 

Індивідуальне завдання 35 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 
 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

 
75-81 Добре 

 
D 

 
67-74 Задовільно 

 
E 

 
60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

 
F 

 
1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 


