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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Іноземна мова 

Викладач (-і) Ремська Ю.С 

Контактний телефон 

викладача 

+38(050)9851031 

E-mail викладача remskayulia@ukr.net 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 4 кредити EСTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Вивчення дисципліни зводиться до набуття студентами навичок практичного володіння 

іноземної мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-

політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури . 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу англійської мови є формування у студентів 

професійних мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій, що відповідає цілям, 

викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та тим, що визначені в 

Українських кваліфікаційних стандартах, які передбачають, що студент може розуміти основні 

ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, досить вільно спілкуватися з носіями мови, 

точно висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем, вести дискусію. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність до перекладу англомовних професійних текстів рідною мовою, користуючись 

відповідними словниками; аналізу англомовних джерел інформації для отримання даних, що 

є необхідними для виконання професійних завдань та прийнятті професійних рішень; 

написання професійних текстів і документів іноземною мовою з низки галузевих питань; 

написання ділових та професійних листів, демонструючи міжкультурне розуміння та 

попередні знання у конкретному професійному контексті; обговорення навчальних та 

пов’язаних зі спеціалізацією питань; ведення дискусій і дебатів. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 120 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

практичні заняття  60 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

І, ІІ 081«Право» І нормативна 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр      

Тема 1. Право та суспільство   Практичне [1,2] Опрацюва 5 До 



(Law and Society) 
Що таке право? 

Що таке суспільство. 

заняття  

 

 

 

 

 

 

ти 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

балів наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема2. Право та суспільство   

(Law and Society) 

Що таке право?   

Що таке суспільство 

Практичне 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацюва

ти 

вокабуляр 

 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Класифікація права 

(Classifications of Law) 
Публічне право. Прецедентне 

право. Статутне право  

Практичне 

заняття 

[3,4,5

] 

 

Опрацюва

ти текст  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Класифікація права 

(Classifications of Law) 
Публічне право. Прецедентне 

право. Статутне право. Загальне 

право  

Практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Переказув

ати текст 

 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Джерела права (Sources 

of Law)  
Статут, закон, законодавчий акт. 

Законодавчий орган. Вищий закон 

держави  

Практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний

матеріал,  

підготуват

ися до 

рактичног

о заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Джерела права (Sources 

of Law)  
Статут, закон, законодавчий акт. 

Законодавчий орган. Вищий закон 

держави 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Переказув

ати текст,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Конституція та вищий 

закон (The Constitution as 

Supreme Law) 
Вищий закон. Законодавча гілка 

влади. Виконавча гілка влади. 

Судова гілка влади 

Практичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

Підготува

тися до 

рольної 

роботи 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Конституція та вищий 

закон (The Constitution as 

Supreme Law) 
Вищий закон. Законодавча гілка 

влади. Виконавча гілка влади. 

Судова гілка влади 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Виконати 

граматичн

е 

завдання, 

опрацюва

ти текст, 

виконати 

15балі

в 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



тестуванн

я 

Тема 9. Конституційне право. 

Історія та розвиток 

(Constitutional Law. History and 

development 
)  

States, Statutes and Constitutions 

Практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Конституційне право. 

Історія та розвиток 

(Constitutional Law. History and 

development 
)  

States, Statutes and Constitutions 

Практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Підготува

тися до 

словников

ого 

диктанту, 

скласти 

діалог 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Адміністративне право 

(Administrative Law) 

Administrative Proceedings 

Local Authorities 

 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал, 

перекласт

и текст,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Адміністративне право 

(Administrative Law) 

Administrative Proceedings 

Local Authorities 

 

Практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Діалогічн

е 

мовлення, 

опрацюва

ння нової 

лексики 

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Кримінальне право 

(Criminal Law) 

Criminal Law and Criminal 

Proceedings. Law of Crimes. Crimes 

and Criminals. Crime Investigation 

Практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Виконати 

переклад 

та 

граматичн

е завдання 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Кримінальне право 

(Criminal Law) 

Criminal Law and Criminal 

Proceedings. Law of Crimes. Crimes 

and Criminals. Crime Investigation 

Практичне 

заняття 

[3,5] Підготовк

а до 

контрольн

ої роботи 

5 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

Тема 15. Criminal Punishment 

Justice 

Практичне 

заняття 

[3,5] Контроль

на робота, 

усне 

20 

балів 

До 

наступного 

заняття за 



 опитуванн

я 

розкладом 

ІІ семестр      

Тема1. Митне право України 

(Ukrainian Customs Law) 

Customs Law, Customs, Customs 

Procedures, Tariff 

Практичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 2. Митне право України 

(Ukrainіan Customs Law) 

Customs Law, Customs, Customs 

Procedures, Tariff 

Практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Опрацюва

ти текст, 

граматичн

е завдання 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. Види покарання  

Corporal punishment. Execution. 

Criminal Punishment 

Практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 4. Види покарання 

Corporal punishment. Execution. 

Criminal Punishment 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Виконати 

переклад, 

скласти 

усну 

розповідь, 

використо

вуючи 

лексику 

до теми 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. Цивільне право (Civil 

Law) 

What is a civil case? Procedural law. 

Substantive law 

Практичне 

заняття 

[5,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 6. Цивільне право (Civil 

Law) 

What is a civil case? Procedural law. 

Substantive law. Parties and Legal 

Proceedings in Civil Cases   

Практичне 

заняття 

[4,6] 

 

Виконати 

переклад 

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. Адвокатська діяльність 

(Advocacy) 

 

Практичне 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

5балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



контрольн

ої роботи 

Тема 8. Адвокатська діяльність 

(Advocacy) 

 

Практичне 

заняття 

[5,6] 

 

Виконати 

тесування

, усне 

опитуванн

я 

15балі

в 

До 

підсумково

го заняття 

Тема 9. Прокуратура 

(Prosecutor’s office) 

The Prosecutor’s Office of Ukraine. 

Activity of the Prosecutor’s Office. 

System of the Prosecutor’s Office. 

Penal System of Ukraine 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 10. Прокуратура 

(Prosecutor’s office) 

The Prosecutor’s Office of Ukraine. 

Activity of the Prosecutor’s Office. 

System of the Prosecutor’s Office. 

Penal System of Ukraine 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Скласти 

діалог,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 11. Трудове право 

(Ukrainian Labour Law)  

Employer and employee -

employment agreement and 

employment contract. The Main 

Terms and Conditions of 

Employment (statutory rights of 

employee and employer) 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Трудове право 

(Ukrainian Labour Law)  

Employer and employee -

employment agreement and 

employment contract. The Main 

Terms and Conditions of 

Employment (statutory rights of 

employee and employer) 

Практичне 

заняття 

[6,7] 

 

Виконати 

переклад,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. Захист прав 

працівників (Protection of 

Employees) 

Contract of Employment and 

Collective Bargaining 

Практичне 

заняття 

[7,8] 

 

Опрацюва

ти 

лексичний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

5 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 14. Екологічне право Практичне 

заняття 

[7,8] 

 

Скласти 

діалог,  

5 

балів 

До 

підсумково



(Environmental Law) 

The Nature of Environmental Law 

підготуват

ися до 

практично

го заняття 

го заняття 

Тема 15. Екологічне право 

(Environmental Law) 

The Nature of Environmental Law 

Практичне 

заняття 

[7,8] 

 

Виконати 

тесування

,усне 

опитуванн

я з 

опрацьова

них тем 

20балі

в 

Підсумкове 

заняття 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру 

та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний обґрунтований 

розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно 

володіє науковими термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 

формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 



теоретичних положень курсу.   

Практичні заняття Практичне заняття проводиться з 

метою формування у студентів умінь і 

навичок з предмету, вирішення 

сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання.. За метою і структурою 

практичні заняття є ланцюжком, який 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за практичне заняття 

враховується при виставлення 

підсумкової оцінки з дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- 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; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, заняття, незалежно від причини пропуску, студент 

відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом під час 

засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 
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