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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має практичне 

спрямування щодо набуття здобувачами англомовної комунікативної 

компетентності. Це здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та 

мовних знань у рамках тематичного та ситуативного контексту відповідно до 

академічної, професійної та побутової сфер. 

 

Мета 

навчальної 

Дисципліни 

Метою дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є 

формування мовних компетентностей, достатніх для здійснення усної та 

письмової комунікації англійською мовою з високим рівнем техніки, логічності 

та грамотності мовлення для вирішення різноманітних фахових завдань, як під 

час подальшого академічного навчання, так і у майбутній професійній 

діяльності. 

 
 



Мова 

викладання 
Англійська, українська 

 

Навчальне навантаження 

Лекції, год. Практичні заняття, 
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Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення курсу здобувач 

вищої освіти буде: 

 
Методи   

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНП01 

ПРНА01 

 

Аналізувати та упорядковувати інформацію з 

різних (частин) текстів з метою виконання 

спеціальних комунікативних завдань. 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи, робота з 

книгою); частково-

пошуковий метод 

тестування 

(метод 

письмового 

контролю) 

 

ПРНП02 

ПРНА01 

 

Демонструвати письмову комунікацію з 

відповідним рівнем техніки та грамотності 

мовлення. 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи, робота з 

книгою); частково-

пошуковий метод 

письмова 

робота (метод 

письмового 

контролю) 

ПРНП02 

ПРНА01 

Формувати усну комунікативну стратегію, 

самостійно обираючи доречну лексику та 

граматичні конструкції. 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 

усне 

опитування 

усна 

презентація 

ПРНП02 

ПРНА01 

Інтерпретувати інформацію усних повідомлень 

(аудіювання). 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 

усне 

опитування 

усна 

презентація 

ПРНП02 

ПРНП01 

 

Відповідати вимогам рівня В1 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти. 

 

практичне заняття: 

практичний метод 

(пояснення, 

вправи) 

тестування, 

залік 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст навчання 

Тема за       

п/п 
Назва теми Посилання 

на ПРН 

Л/ПЗ/СРЗ,    год. 

(денна ф/н) 

Тема 1.  
Життя змінюється. Людина і оточуюче 

середовище. Present Perfect: Прості та 

тривалі часи пасивного стану. Вирази що 

вказують на час дії. / Life changes. People 

and the environment. The man who made a 

forest. Present Perfect: Simple, continuous, 

passive. Time expressions. Adverbs. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/4/4 

 

Тема 2.  
Надзвичайні люди. Відомі дослідники. 

Подорож до північного полюсу. 

Дієприкметники що допомагають описувати 

події. / Great people. Well known explorers: 

interview with a polar explorer. Using adverbs 

in descriptive writing. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/4/4 

 

Тема 3.  Кримінальна юстиція та кримінальний 

процес. Кримінальна юстиція. Категорії 

кримінальних правопорушень і злочинів. 

Кримінальний процес. / Criminal justice and 

criminal proceedings. Criminal justice. 

Categories of criminal offence. Criminal court 

proceedings.  

ПРНА01 

ПРНП02 

 

 

0/6/6 

Тема 4.  
Освіта. Шкільні та університетські роки. 

Приватні школи та коледжі. Освіта принца 

Уельського. Моделі вживання дієслів з 

неособовими формами дієслова, герундієм 

та інфінітивом. / Education. Boarding schools. 

Gordonstoun – the school that Prince Charles 

loathed. Gerund and infinitive. Spoken English: 

the reduced infinitive. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/4/4 

Тема 5.  
Стосунки між людьми. Взаємовідносини 

між друзями. Ідіоми, пов’язані з частинами 

тіла. Письмове мовлення. Висловлення 

своїх думок. / Relationships. Best of friends? 

People talk about friendships. Idioms using 

parts of the body. Discursive writing – arguing 

for and against. Pros and cons. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/4/4 

Тема 6.  
Цивільний процес. Правила у цивільному 

процесі. Цивільний процес за позовом. / 

Civil procedure. Civil procedure rules. 

ПРНА01 
0/6/6 



Proceeding with a claim.   ПРНП02 

 

Тема 7.  
Новітні технології та майбутнє, пов’язане з 

ними. Презентація. Форми майбутніх часів. 

/ New technologies: is future friendly? 

Presentation. Future forms will, going to or 

Present Continuous. may, might, could for 

future possibility. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/4/6 

Тема 8.  
Винаходи що виробляють електроенергію. 

Будова слова: суфікси, префікси. Зміна 

наголосу у слові. / Inventions. The boy who 

built a fusion reactor. How will we keep the 

lights on? A radio interview about the future of 

energy. Word building. Prefixes, suffixes. 

Changing word stress. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

0/4/4 

Тема 9. 
Трибунали. Статус і види трибуналів. 

Склад трибуналів та судова процедура. / 

Tribunals. The status and range of tribunals. 

Composition of tribunals and procedure. 
 

ПРНА01 

ПРНП02 

 

 

0/4/4 

Тема 10. 
Взаємодія у суспільстві. Економічні та 

соціальні блага. Речення умовного типу. / 

The sharing economy. What's yours is mine! 

Conditionals. Second and third conditionals. 

Might have/ could have/ should have. 

ПРНП01 

ПРНП02 

 

 

0/4/4 

 

Список основної 

літератури 

1. Gillian D. Brown, Sally Rice. Professional English in Use. Law. Cambridge 

University Press, 2009. 128 p. 

2. Amy Krois-Lindner, Matt Firth and Translegal. Introduction to International 

Legal English. Cambridge University Press, 2009. 160 p. 

3. Liz & John Soars, Paul Hancock. Headway. Intermediate. Student’s Book. 

5-th edition. Oxford University Press, 2019. 160 p.  

4. Bob Hastings, Daniel Brayshaw, Lynda Edwards. High Note 3. Student’s 

Book. Pearson Education, 2020. 200 p.  

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, викладання 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, 



 

 

Шкала оцінювання 

За 100-бальною 

Шкалою 

Шкала за 

ECTS 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

90-100 (10-12)          A Відмінно 

Зараховано 

82-89 (8-9) B 
Добре 

74-81 (6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E Задовільно (достатньо) 

35-59 (3) Fx 
Незадовільно за можливості 

повторного складання   

Не зараховано 
1-34 (2) F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

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 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  44 

 лекційні заняття, год. 
 

 практичні заняття, год. 44 

 лабораторні заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 46 

 контрольні роботи, год. 
 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 46 

Екзамен - 

Залік + 

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

