
 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 

 
кафедра правничої лінгвістики 

 

 
 

 

 

 
 

 

Статус дисципліни: обов’язкова 
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Галузі знань: 08 Право  

Спеціальність: 081 Право 
Форми здобуття вищої освіти: денна та заочна 

Мова навчання: англійська, німецька, французька 

Навчальний рік: 2021 
Форма підсумкового контролю: іспит 

 

 

 
 



Галдецька Ірина Григорівна 

Посада: професор 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 
Робоче місце: ЦК (719) 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LU_vKtAAAAAJ&hl=ru 

Очні консультації: згідно графіку консультацій викладача 

Online-консультації: електронною поштою, месенджери, платформа Zoom, пн-пт з 9:00 до 16:30 
 

Шемякіна Наталія Володимирівна 

Посада: доцент 
Вчений ступінь: кандидат філологічних наук 

Робоче місце: ЦК (716) 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FAzFjPYAAAAJ&hl=uk 

Очні консультації: згідно графіку консультацій викладача 
Online-консультації: електронною поштою, месенджери, платформа Zoom, пн-пт з 9:00 до 16:30 

 

Романов Ігор Ігорович 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук 

Робоче місце: ЦК (717) 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vk_WjjUAAAAJ 
Очні консультації: згідно графіку консультацій викладача 

Online-консультації: електронною поштою, месенджери, платформа Zoom, пн-пт з 9:00 до 16:30 

 

 

 

 

 

 



Стислий опис навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  є:  

- мовні явища (лексичні та граматичні), форми й конструкції, що є необхідними для гнучкого вираження 
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та 

професійній сферах;  

- основні правила словотворення та синтаксису іноземної мови;  

- норми вербальної та невербальної поведінки, прийняті в іншомовній культурі;  
- країнознавча лексика (мовні та мовленнєві одиниці з національно-культурною семантикою);  

- національно-обумовлені техніко-комунікативні кліше;  

- лексичні одиниці поліцейської та юридичної термінології;  
- соціальні умови вживання лексичних і граматичних одиниць;  

- соціокультурні явища (особливості юридичної сфери за кордоном); 

- соціальні правила та норми взаємодії індивідуума (як особистості) та соціального інституту (історія, 

культура соціальних об’єктів тощо). 
Якісне опанування дисципліни «Практикум правника з іноземної мови» має велике значення для формування 

висококваліфікованих фахівців-юристів, майбутніх науковців та практиків, спроможних вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі як України, так і інших держав. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:  

Розділ 1. Стиль наукової прози. Конференція. 

Розділ 2. Юридичні професії. 
Розділ 3. Права людини. 

 
2. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Програма передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої‚ загальноосвітньої та виховної мети у 

процесі навчання іноземній мові: 

Практичною метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є 
формування у здобувачів вищої освіти ступеня магістра загальних та професійно орієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетентностей на рівні володіння мовою (далі РВМ) В2+ (незалежний користувач просунутий) 



Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти для забезпечення їх ефективного спілкування в професійному 

середовищі. У процесі досягнення практичної цілі реалізується правознавчо-прикладна спрямованість навчання 

іноземної мови, що забезпечується за рахунок науково та методично відібраного мовного матеріалу. 
Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра‚ їх пам’яті (слухової‚ зорової‚ оперативної та тривалої)‚ уваги (довільної і мимовільної)‚ логічного 

мислення‚ вольових якостей‚ пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності. 

Загальноосвітня мета – розширення знань, що збільшують фаховий світогляд. 
Виховна мета передбачає у процесі навчання іноземній мові виховання у здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра поваги до обраної професії та до правоохоронних органів; виховання культури спілкування‚ прийнятої у 

сучасному цивілізованому світі. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є: 

вдосконалення і подальший розвиток знань, вмінь і навичок в різних видах мовленнєвої діяльності. Зміст програми 

спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є 

специфічною для професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції 
(мовленнєвих умінь та мовленнєвих знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для 

виконання завдань, пов'язаних із навчанням і роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається 

відповідно до здатності здобувачів вищої освіти ступеня магістра навчатися, їх предметних знань та попереднього 
досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов'язаного з навчанням і спеціалізацією. 
 

Тривалість курсу: 4 кредити, загальна кількість – 120 годин; годин аудиторних – 60, самостійної роботи – 60. 

 

Форми та методи навчання 

На даному етапі розвитку методичної науки основним методом навчання іноземних мов є комунікативний 

метод. У процесі навчання за комунікативним методом здобувачі вищої освіти набувають комунікативної 
компетентності – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у 

процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими. 

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, 
які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія здобувачів інколи, хоч і далеко не завжди, 

проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією 



групою. З самого початку здобувачі оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому 

і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й 

швидкість усного мовлення та читання. 
Для досягнення комунікативної компетентності – комунікативних вмінь, сформованих на основі мовленнєвих 

знань, навичок і вмінь – викладач іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують 

комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному 

підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і 
творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на здобувача 

(learner-centered lessons), цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної 
взаємодії, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного 

спілкування. Категорію «інтерактивне навчання» можна визначити як: а) взаємодію викладача і здобувача в процесі 

спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність 
включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення 

проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.  

В процесі спілкування здобувачі навчаються: 
- вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації; 

- висловлювати альтернативні думки; 

- приймати виважені рішення; 

- спілкування з різними людьми; 
- приймати участь у дискусіях. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в освітній процес активних нестандартних 

методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність 
таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в команді. 

Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 

- внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

- мозковий штурм (brain storm); 
- читання зигзагом (jigsaw reading); 



- обмін думками (think-pair-share); 

- парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші. 

Методи навчання здобувачів ступеня вищої освіти магістра: 
1. Ознайомлення. Контроль: показ, пояснення, переклад; 

2. Осмислення; 

3. Тренування. Контроль: виконання одномовних вправ без опори і з опорою на друкований текст;  

4. Практика. Контроль: виконання завдань в усному і в писемному мовленні.  
Реалізація методів навчання здійснюється через використання ряду прийомів навчання, різноманітних 

підходів та робочих технік.  

Система поточного та підсумкового контролю 

 

Поточний контроль засвоєння набутих знань, умінь та навичок здійснюється через оцінювання усних 

відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом практичних занять, а також шляхом проведення 
експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей, написання самостійних і контрольних робіт. При оцінюванні 

враховується вміння здобувачів застосовувати знання з іноземної мови  у монологічному та діалогічному мовленні.  

Проміжний контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах розділу. Науково-
педагогічний працівник вправі самостійно визначати методи проведення такого контролю: фронтальне опитування, 

тестування, контрольна робота. 

Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної 

дисципліни із оцінюванням результатів за шкалою ECTS, яка здійснюється у формі заліку та екзамену.  
 До екзамену допускаються здобувачі, які виконали програму навчання‚ контрольні роботи (тести) та 

самостійні завдання. На екзамені визначається рівень сформованості мовленнєвих вмінь та навичок здобувачів в 

повному об’ємі вимог програми. 
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, сформованості мовних та мовленнєвих умінь та навичок 

використовуються такі методи контролю: 

Методи усного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування. 

Методи письмового контролю: індивідуальні чи групові самостійні завдання, контрольні роботи, творчі 
роботи,  письмові заліки, контрольні тестові роботи. 



Тестова перевірка знань. Тести успішності будуються на навчальному матеріалі дисципліни і призначені для 

оцінки рівня оволодіння знаннями, уміннями і навичками, а також для визначення рівня сформованості 

комунікативної компетентності слухачів магістратури. За допомогою тестових завдань здійснюється тематична, та 
підсумкова атестація результатів навчальної діяльності здобувачів.  

 

Пререквізити: навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має тісний зв'язок з 

гуманітарними, юридичними, спеціальними та іншими дисциплінами, що вивчаються у навчальних закладах 
системи МВС України, зокрема з такими як «Ораторська майстерність», «Взаємодія правоохоронних органів з 

громадськістю», «Філософія», «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Методологія та організація 

наукових досліджень». 
Постреквізити: перспективне отримання рівня володіння іноземною мовою В2, що свідчить про готовність 

здобувача ступеня вищої освіти магістра представляти результати своєї наукової роботи іноземною мовою та 

здійснювати ефективну наукову комунікацію, дослідницьку роботу та роботу з іншомовною науковою фаховою 

літературою. 
 

Перелік компетентностей, що забезпечує дисципліна, програмні результати навчання  

Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення навчальної дисципліни повинно сприяти 

формуванню наступних компетентностей: 

Інтегральних: здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права;  
Загальна компетентність, якою повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань / видів діяльності) 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
 

Фахові компетентності: 



ФК 13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією. 

 
Програмні результати навчання:  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.  
 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Тема заняття,  кількість 
годин план заняття, тези 

Вид 
навчальног
о заняття 

Н
ео

б
х
ід

н

е 

о
б
л

ад
н

ан

н
я 

 
Ресурси в інтернеті, 

література 

Права та обов’язки здобувачів під 
час проведення навчального 

заняття 

 

Перелік необхідних 
завдань, які мають 

виконати здобувачі на 

занятті 

Бал (оцінки) 
 

Примітки 

Розділ 1. Підготовка 

матеріалів та виступів 

для участі у наукових 

конференціях 

 

Тема 1. Мета і 

завдання навчальної 

дисципліни та вимоги 

щодо іспиту. 

 (4 год) 
1. План: Мета і 

завдання навчальної 
дисципліни та вимоги 
до іспиту. 
2. Особливості 
мови юридичної 
літератури (англійська, 
німецька, французька). 

3. Переклад 
юридичної літератури.  
4. Способи 

Лекція   https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 

Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 

посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 

правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) ознайомитися з 
лексичними одиницями та 
виразами з нової теми; 2) 

відпрацювати нову 
лексику в усному та 
писемному мовленні;. 
3)ознайомитися з 
основним змістом 
тематичного тексту; 
4)складати діалог з теми. 
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утворення термінів в 
іншомовній юридичній 
літературі мови‚ яка 
вивчається, та 
особливості їх 

перекладу.  
5. Словники та 
довідкова література з 
іноземної мови‚ яка 
вивчається. 

 

Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 

факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 

факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 

128 p. 
6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 

380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 

«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 
академія внутрішніх 



справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —

Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 

Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  

11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 

für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 

студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 
Липко. – Х.: Право, 2012. 

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5
http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5
http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5


– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 

Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

. 

Тема 2. Наукові 

конференції та 

симпозіуми. 

6 годин 

1. Участь у наукових 
конференціях та 
симпозіумах.  
2. Види конференцій.  
3. Аналіз 

інформації, поданої в 
оголошеннях про 
конференцію 
англійською 
(німецькою, 
французькою) мовою.  
4. Запрошення на 

конференцію.  
5. Анкета учасника 
конференції.  
Вимоги до публікації 

Практичне 

заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 

1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 

2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 

3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 

Здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 

- повагу людської гідності. 
Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  

заняття 1) використовувати 
фонетичні вправи; 
2) активізувати засвоєні на 
попередньому занятті 
мовні одиниці; 
3) відпрацювати мовний та 
граматичний матеріал під 
час використання 

тренувальних вправ 
(письмових, а потім усних) 
під керівництвом 
викладача та з його 
допомогою з поступовим 
збільшенням самостійності 
здобувачів і складності 

вправ і завдань. 

3,4,5  
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Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 

[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 

128 p. 
6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  

7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 

спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 
академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 

[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5
http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5


dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 

Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  

11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —

Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 

Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 
Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 

[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 
 

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5


Тема 3. Формули 

спілкування 

(звертання, 

привітання, подяка). 

6 годин 

1. Формули звертання.  
2. Формули привітання.  
3. Формули подяки. 
4. Вправи для розвитку 

навичок усного 
мовлення. 
 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind

ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 

/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 

Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 

[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 

[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 

законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 

програми. 

Під час практичного  
заняття 1) Відпрацювати 
лексичні одиниць та 
вирази в усних та 
письмових вправах. 

2)Виконувати усні вправи 
(переважно ситуативні) на 
переведення граматичних 
знань та уміння 
застосовувати їх у 
відповідних випадках. 
3) Відпрацювати навички 

діалогічного мовлення. 
4) Удосконалити навички 
письма. 

5)Тести 

3,4,5  

https://arm.naiau.kiev.ua/books/engllish/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/engllish/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/deutsch_lehrbuch/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/deutsch_lehrbuch/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/deutsch_lehrbuch/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/french/index.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/french/index.html


Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 

Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 

М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 

http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 

Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=pidrozdily&page=k_im5
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юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 

магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 

КНУВС, 2010 — 49 с. 
 

Тема 4. Формули 

професійного 

спілкування (ведення 

дискусій, обмін 

думками, вираження 

згоди/незгоди). 

6 годин 

1. Формули ведення 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 

https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 

Під час практичного  
заняття 1) ознайомитися з 
лексичними одиницями та 

виразами з нової теми; 2) 
відпрацювати нову 
лексику в усному та 
писемному мовленні;. 
3)ознайомитися з 

3,4,5  
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дискусій.  
2. Формули для обміну 

думками.  
3. Формули вираження 

згоди/незгоди. 

4. Вправи для розвитку 
навичок усного 
мовлення. 

 

ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 

Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 

Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 

Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 

В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 

6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 

навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 

внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 

програми. 

основним змістом 
тематичного тексту; 
4)складати діалог з теми. 

 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/french/index.html


edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 

посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts

lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —

345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 

Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
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47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 

—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

2. – 178 с. 

Тема 5. Підготовка 

доповіді на наукову 

конференцію. 

Обговорення доповіді 

іноземною мовою. 

8 годин 

1. Етапи підготовки 
доповіді доповідь на 
наукову конференцію.  

2. Мова наукового 
стилю.  

3. Загальнонаукова 
лексика та 
загальноприйняті 
скорочення у текстах 
доповідей.  

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 

https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 

Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на :  
- якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 

Під час практичного  
заняття 1) використовувати 
фонетичні вправи; 

2)активізувати засвоєні на 
попередньому занятті 
мовні одиниці; 
3)відпрацювати мовний та 
граматичний матеріал під 

час використання 
тренувальних вправ 

(письмових, а потім усних) 

під керівництвом 
викладача та з його 

допомогою з поступовим 
збільшенням самостійності 

здобувачів і складності 
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4. Мовні кліше, що 
використовуються при 
обговоренні доповіді. 

 

2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 

Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 

Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 

2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 

Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 

М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 

санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 
програми. 

вправ і завдань. 



вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 
академія внутрішніх 

справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts

lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 

10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 

магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
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французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 
Липко. – Х.: Право, 2012. 

– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

1.  

Розділ 2. Реферування 

та анотування 

іншомовних фахових 

текстів 

                         6 годин 

Тема 6. Реферат.  

  
1. Види наукового 
тексту.  
2. Визначення поняття 
«реферат».  

3. Мета і завдання 
написання реферату.  
4. Структура 
реферату.  
5. Підготовка 
рефератів. Пошук 
джерел. Вимоги до 
обсягу та оформленню 

реферату.  
6. Вилучення 
інформації з тексту. 
Порядок складання 
рефератів. 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 

Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 

За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) Відпрацювати 
лексичні одиниць та 
вирази в усних та 

письмових вправах. 
2)Виконувати усні вправи 
(переважно ситуативні) на 
переведення граматичних 
знань та уміння 
застосовувати їх у 
відповідних випадках. 

4) Відпрацювати навички 
діалогічного мовлення. 
5)Удосконалити навички 

письма. 
6)Тести 
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7. Бібліографічні 
добірки.  

 

3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 

Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 

2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 

intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 

посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 



[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz

dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 

10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 

[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 

—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
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магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 
 



Тема 7. Анотація. 

8 годин 

1. Визначення поняття 
«анотація».  

2. Правила складання 

анотації.  
3. Мовні кліше для 

написання анотацій. 
4. Анотування статей 

фахової 
спрямованості. 

 

Практичне 
заняття 

П
К

, 
п

р
о
ек

то
р
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правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 

/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 

Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 

[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 

[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 

6.Murphy R. English 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі 
умови навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 

законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з 
охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) Відпрацювати 
лексичні одиниць та 
вирази в усних та 
письмових вправах. 

2)Виконувати усні вправи 
(переважно ситуативні) на 
переведення граматичних 
знань та уміння 
застосовувати їх у 
відповідних випадках. 

4) Відпрацювати навички 

діалогічного мовлення. 
5)Удосконалити навички 

письма. 
6)Тести 
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Тема 8. Повторення 

граматичного 

матеріалу. 

6 годин 
1. Граматичні 

особливості іноземної 
мови.   
2. Граматичний розбір 
речення.  
3. Граматичні вправи. 

 
 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind

ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 

/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 

Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 

[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 

[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі 
умови навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 

законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з 
охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) ознайомитися з 
лексичними одиницями та 
виразами з нової теми; 2) 
відпрацювати нову 

лексику в усному та 
писемному мовленні;. 
3)ознайомитися з 
основним змістом 
тематичного тексту; 
4)складати діалог з теми. 
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Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 

Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 

М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 

http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 

Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
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юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 

магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 

КНУВС, 2010 — 49 с. 
 

Розділ 3. Переклад 

оригінальних джерел 

за темами наукових 

досліджень 

26 годин 

Тема 9. Основи 

перекладу. 

1) Адекватний 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 

https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі 

Під час практичного  
заняття 1) використовувати 
фонетичні вправи; 

2)активізувати засвоєні на 
попередньому занятті 
мовні одиниці; 
3)відпрацювати мовний та 
граматичний матеріал під 

3,4,5  
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переклад.  
2) Граматичні 
труднощі перекладу.  
3) Cинтаксичні 
труднощі перекладу 

(умовне речення‚ 
еліпсис‚ емфаза‚ 
інверсія‚ подвійне 
керування).  
4) Лексичні труднощі 
перекладу 
(багатозначність‚ 

конверсія‚ синонімія‚ 
неологізми «помилкові 
друзі перекладача»‚ 
терміни, усталені вирази 
та службові слова‚ 
іноземні запозичення‚ 
абревіатура‚ умовні 
позначення‚ відтворення 

власних назв тощо).  
5) Перекладацьке 
реферування (читання, 
вибірковий усний і 
письмовий переклад та 
реферування літератури 
за фахом).  

6) Підготовка 
коротких повідомлень і 
доповідей рідною та 
іноземною мовою щодо 
прочитаного матеріалу. 

 

ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 

Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 

Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 

Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 

В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 

6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 

умови навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 

внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з 
охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 
програми. 

час використання 
тренувальних вправ 
(письмових, а потім усних) 
під керівництвом 
викладача та з його 

допомогою з поступовим 
збільшенням самостійності 
здобувачів і складності 
вправ і завдань. 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/french/index.html


edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 

посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts

lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —

345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 

Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
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47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 

—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

 

Тема 10. Групування 

та аналіз матеріалу.  

6 годин 

1. Групування 
матеріалу.  

2. Аналіз матеріалу.  
3. Узагальнення 
матеріалу за окремими 
статтями (оглядове 
реферування).  
Оглядове реферування  

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 

https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 

Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 
оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі 
умови навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з 
охорони праці, техніки безпеки, 

Під час практичного  
заняття 1) Відпрацювати 
лексичні одиниць та 

вирази в усних та 
письмових вправах. 
2)Виконувати усні вправи 
(переважно ситуативні) на 
переведення граматичних 
знань та уміння 
застосовувати їх у 
відповідних випадках. 

4) Відпрацювати навички 
діалогічного мовлення. 
5) Удосконалити навички 

письма. 
6)Тести 

3,4,5  
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2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 
За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 

Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 

Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 

2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 

Grammar in Use (for 
intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 

М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 

виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 

програми. 



вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 
академія внутрішніх 

справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts

lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 

10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 

магістрів-правознавців : 
[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung. 2007. 
—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
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французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 
Липко. – Х.: Право, 2012. 

– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

ніх справ, 2002. – 178 с. 

Тема 11. Оформлення 

рефератів / перекладу. 

2 години 

1. Основі принципи та 

вимоги до оформлення 
реферату/перекладу. 
2. Обговорення текстів  

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 

Частина 1 : [навч. посіб.] 
/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 

За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі 
умови навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 
законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з 
охорони праці, техніки безпеки, 
виробничої санітарії, 
протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 

правилами та інструкціями; 
виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) ознайомитися з 
лексичними одиницями та 
виразами з нової теми; 2) 

відпрацювати нову 
лексику в усному та 
писемному мовленні;. 
3)ознайомитися з 
основним змістом 
тематичного тексту; 
4)складати діалог з теми. 
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3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 
[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 

Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 

2013. — 253 с. 
5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 

intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 

посібник «Deutsch für 
Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 

академія внутрішніх 
справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 



[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts
lc/index.php?razdel=pidroz

dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 

10.Нітенко О.В. Німецька 
мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11.Романюк О.І. 
Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 

[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 

—544 S. 
13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 

Липко. – Х.: Право, 2012. 
– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
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магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 
 

Тема 12. Підготовка до 

іспиту. 

36 годин 

1. Читання, переклад, 

лексико-граматичний 
аналіз текстів 
юридичної 
спрямованості.  
2. Написання анотацій 
до текстів. 
3. Переклад 
юридичних термінів.  

4. Вправи для 
оволодіння пошуковим, 
переглядовим та 
поглибленим читанням. 
5. Розвиток 
мовленнєвих навичок: 
вправи для розвитку 

навичок усного 
мовлення.  
Підготовка коротких 
повідомлень і доповідей 
рідною та іноземною 
мовою щодо 
прочитаного матеріалу 

Практичне 
заняття 

 https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/engllish/index.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/deutsch_lehrbuch/ind
ex.html 
 
https://arm.naiau.kiev.ua/b
ooks/french/index.html 
1. Англійська мова для 
правоохоронців : в 2 ч. 
Частина 1 : [навч. посіб.] 

/ за заг. ред. І. Г. 
Галдецької. — К. : Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. 
— 228 с. . 
2.Англійська мова для 
правоохоронців: навч. 
посіб. в 2-х ч. Частина 2./ 

За заг. ред.. І.Г. 
Галдецької. – К: 
Національна академія 
внутрішніх справ, 2014. – 
342 с. 
3. Англійська мова для 
студентів юридичних 
факультетів. Частина 1 : 

[навч. посіб.] /за заг.ред. 
Л. О. Голік та О. В. 
Степаненко. — К.: РВЦ 
НАВС, 2013. — 267 с. 
4. Англійська мова для 

Здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії  мають право на:  
- якісні освітні послуги; 
справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів навчання; 
- відзначення успіхів у своїй 
діяльності; 
- безпечні та нешкідливі умови 
навчання; 
- повагу людської гідності. 

Обов’язки: 
- дотримуватися вимог 

законодавства, статуту та правил 
внутрішнього розпорядку НАВС; 
- виконувати вимоги з охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними 
правилами та інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої 
програми. 

Під час практичного  
заняття 1) Відпрацювати 
лексичні одиниць та 
вирази в усних та 

письмових вправах. 
2)Виконувати усні вправи 
(переважно ситуативні) на 
переведення граматичних 
знань та уміння 
застосовувати їх у 
відповідних випадках. 

4) Відпрацювати 

навички діалогічного 
мовлення. 

5) Удосконалити навички 
письма. 
6)Тести 
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студентів юридичних 
факультетів. Частина 2 : 
[навч. посіб.] / Богуцький 
В. М.— К.: РВЦ НАВС, 
2013. — 253 с. 

5. Brown G. D., Rice S. 
Professional English in 
Use: Law. Cambridge 
University Press, 2015. – 
128 p. 
6.Murphy R. English 
Grammar in Use (for 

intermediate students) / 
Murphy R. — Third 
edition, Cambridge 
University Press, 2018. — 
380 p.  
7. Горбач О.В., Багінська 
М.М. Навчальний 
посібник «Deutsch für 

Jurastuduerende» для 
здобувачів ступенів 
вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» за 
спеціальністю «Право» 
(081). – К.: Національна 
академія внутрішніх 

справ, 2020. – 96 с.  
8.Німецька мова для 
правоохоронців 
[Електронний ресурс] : 
[електрон. посіб]. —
Режим доступу : 
http://www.naiau.kiev.ua/ts

lc/index.php?razdel=pidroz
dily&page=k_im5  
9.Жукевич І. П. Німецька 
мова для правоохоронців 
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/ Жукевич І. П., 
Нітенко О. В., Харчук Н. 
Р. — К. : КНТ, 2011. —
345 c. 
10.Нітенко О.В. Німецька 

мова для студентів-
юристів : [навч. посіб.] 
/ Нітенко О. В. — К. : 
КНТ, 2008. — 176 с.  
11. Романюк О.І. 
Німецька мова для 
магістрів-правознавців : 

[посіб.] / Романюк О. І. 
— К. : КНУВС, 2009.— 
47  с. 
12.Recht A-Z. Fachlexikon 
für Studium und Beruf. —
Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung. 2007. 
—544 S. 

13..Le français pour les 
juristes: навч.посіб. з 
французької мови для 
студентів юристів/Л. В. 
Чурсіна, О. Ю. 
Осмоловська; за ред. І. П. 
Липко. – Х.: Право, 2012. 

– 568 с. 
14.Шемякіна Н.В. 
Французька мова для 
магістрів-правознавців : 
[посіб.] / 
Шемякіна Н. В.— К. : 
КНУВС, 2010 — 49 с. 

 



Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються наступні засоби програмного 
забезпечення: інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна дошка. Під час 

проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (on-line) за вибором викладача використовується: 

програмне забезпечення через мережу Інтернет. 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: умови допуску до підсумкового контролю є активна 

робота під час практичних занять; позитивні оцінки з усіх тем навчальної дисципліни; опрацювання більшості з 

рекомендованих джерел, виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни. Рейтинг компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, що забезпечуються 

кафедрою, включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна робота) та 

рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи), що відповідає пропорції за 100-бальною 
шкалою: максимальний рейтинг з навчальної роботи – 60 балів (мінімальний 30 балів), максимальний рейтинг з 

підсумкового контролю – 40 балів. Якщо здобувач вищої освіти не зміг отримати мінімальної кількості балів з 

навчальної роботи (30 балів) або його загальний рейтинг компетентності складає менше 60 балів, він вважається 

таким, що має академічну заборгованість. 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з аудиторної роботи (практичні 

заняття) та самостійної роботи. Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисциплін, що забезпечуються кафедрою, здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 
навчальне заняття та виставлення балів від 2 до 5. Важливо пам’ятати, що бали - це не число, що отримується в 

результаті вимірювань і обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний 

працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями. 

 



Загальні критерії оцінювання компетентності здобувача вищої освіти 

Оцінка «відмінно» виставляється за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; 
за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.  

Оцінка «добре» виставляється за вияв курсантом (слухачем, студентом) повних, систематичних знань з 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури; здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. Але здобувач ступеня вищої освіти магістр допускає несуттєвих 

помилок при викладанні матеріалу.  

Оцінка «задовільно» виставляється за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому 

для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною та додатковою 
літературою, передбаченою програмою; здобувач ступеня вищої освіти магістр допускає суттєвих помилок при 

викладанні матеріалу, але спроможний усунути їх із допомогою викладача.  

Оцінка «незадовільно» виставляється за викладення здобувачем ступеня вищої освіти магістр матеріалу, що 
складає менше 50% необхідного обсягу; незнання основного активного словника і граматичних правил: невміння 

передати навчальну інформацію засобами іноземної мови адекватно, неспроможність дати відповіді на запитання 

викладача. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться здобувачеві ступеня вищої освіти магістр, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за 
програмою відповідної дисципліни. 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача ступеня вищої освіти магістр визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача ступеня вищої освіти магістр отриманого на практичних  
заняттях з урахуванням самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, помноженого на 

коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) з округленням результату до цілого числа.  

Середньоарифметичний бал здобувача ступеня вищої освіти магістр визначається шляхом додавання усіх 

балів, отриманих на практичних заняттях, з урахуванням самостійної роботи під час опанування навчальної 
дисципліни, поділених на кількість відповідей здобувача ступеня вищої освіти магістр з округленням результату до 

десятих. При визначені середньоарифметичного балу здобувача ступеня вищої освіти магістр необхідною умовою 

його зарахування є те, що відповідні бали мають бути отримані здобувачем ступеня вищої освіти магістр не менше, 

як на 50% занять з навчальної роботи. У разі невиконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал 
курсанта менший 2,5, здобувач ступеня вищої освіти магістр вважається таким, що має академічну заборгованість і 



не допускається до підсумкового контролю.  

Політика щодо академічної доброчесності: здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та 

недопущення академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної діяльності, 
дотримуватися принципів академічної доброчесності, правил академічної етики, інформаційної культури та 

підвищення відповідальності за дотриманням норм цитування. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

здобувачі відвідають усі заняття курсу. Здобувачі повинні інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням основних 

нормативних документів Національної академії внутрішніх справ: 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf 

 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf

