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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Англійська мова для юристів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Говорити вільно та правильно, не запинаючись та вміючи знаходити 

слова в будь-якій ситуації –  зброя юриста, адже йому потрібно 

наводити факти, переконувати, доводити, при цьому вміти доступно 

пояснити зміст документа як своєму клієнту, так і судді, 

користуючись відповідною термінологією. 

Курс «Англійська мова для юристів» покликаний сприяти розвитку 

сукупності іншомовних знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в галузі права, на досягнення студентом практичного 

володіння іноземною мовою; забезпечення студента доступом до 

зарубіжних джерел інформації, шляхом формування читацької 

компетенції для ознайомлення з іншомовною оригінальною 

літературою з фаху. 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 удосконалити граматичні знання, дозволяють правильно 

розуміти іншомовний фаховий текст у галузі права;  

 розширити професійний тезаурус, 

 удосконалити вміння читання, усного і писемного мовлення у 

професійному середовищі; 

 навчитися вести без словника цілеспрямований пошук потрібної 

 інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з 

тексту зі словником, анотувати та реферувати фахову літературу; 

 реалізувати свої комунікативні наміри та розуміти комунікативні 

наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та 

професійного спілкування; 

 коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення; 

написати англійською мовою короткий діловий лист, 

повідомлення електронною поштою, резюме, реферат на 

професійну тему. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання та навички сприятимуть формуванню іншомовної 

професійної компетентності майбутніх юристів, що дозволить їм 

читати літературу за фахом англійською мовою з метою отримання 

професійно значущої інформації (кодекси, нормативні акти, судові 

рішення, наукову література, меморандуми і т. ін.); вести 

комунікацію в професійно-діловій сфері діяльності; уможливить 

роботу з професійною інформацією англійською мовою, дозволить 

її переробляти у різні види документації за профілем майбутньої 

професії (реферування, анотування, переклад юридичної 

літератури), вести ділову та особисту переписку, 

 
Навчальна логістика Зміст дисципліни: Конституційне та адміністративне право. 

Адміністративний процес. Кримінальне право. Кримінальний 

процес. Цивільне право. Трудове право. Нотаріат. Міжнародне 

право. 

Види занять: практичні 

Методи навчання: комунікативні та інтерактивні методи навчання 

(диспути, дискусії, рольові та ділові ігри, метод кейсів) 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання з англійської мови (рівень А2) 

Пореквізити Набуті знання та вміння можуть бути використані у майбутній 

професійній діяльності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Гуманов Ю.Я. Just English. (Английский для юристов.) Базовый 

курс. - М., 2000. 

2. Шостак О.Г., Іванова Н.І. та ін. Англійська мова. Судова система. 

(Court System) : метод. розробка. - К. : НАУ, 2001.  

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37879 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37880 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37881 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37882 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проєктор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 



 

 

Викладачі  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОВТУН ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА 

Посада: завідувач кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук  

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OdH

7OOgAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 044 406 74 22  

E-mail: olena.kovtun@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЛУЖЕНА АЛЛА АНДРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  
Науковий ступінь: кандидат 

педагогічних наук  

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FaFm

8OYAAAAJ& hl=uk  

Тел.: 044 406-68-37  

E-mail: alla.zasluzhena@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

  
Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Google Classroom.  

Код доступу: qjkyzyc 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OdH7OOgAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OdH7OOgAAAAJ&hl=uk

