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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Юридична англійська мова» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки філологів за освітньо–кваліфікаційним рівнем 
“спеціаліст”/“магістр”. 

 
спеціальності            Філологія (англійська) 
факультет   іноземних мов 
спеціалізації              германські мови та літератури (переклад включно) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є характерні риси, стилістичні та дискурсивні 
особливості сучасної юридичної англійської мови, знання яких необхідно майбутньому спеціалісту–
лінгвісту у сфері юридичної діяльності. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Робота майбутнього фахівця зі спеціальності «Англійська мова та література» 
передбачає додаткові знання з різних галузей науки необхідних для правильного 
розуміння, використання, викладання та перекладу юридичних текстів . 

Даний курс розрахований на майбутнього викладача навчальних закладів різних 
рівнів і типів акредитації й особливо юридичної спеціалізації, а також, перекладача, 
працівника фірм, організацій, установ. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Юридична англійська мова” є формування 
професійної комунікативної компетенції у майбутніх – фахівців філологів спеціалістів з англійської мови – в 
юридичній сфері їхньої діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Юридична англійська мова” є набуття 
студентами професійно спрямованих вмінь та навичок необхідних для правильного розуміння та 
подальшого вживання англомовної юридичної термінології, необхідної для правильного 
перекладу документів, що мають юридичну силу та можуть бути аргументами в суді. 
 1.3. Кількість кредитів – 3  

1.4. Загальна кількість годин – 90  
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

 6-й 
Семестр 

 11-й 
Лекції 

  6 год. 
Самостійна робота 

 60 год. 
Індивідуальні завдання  

24 год. 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 

таких результатів навчання:  
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знати: англомовну юридичну термінологію, особливості устрою юридичного дискурсу, правила 
укладання різних типів юридичних документів, види комунікації, різновиди аргументації. 

вміти: розуміти і вживати широкий спектр термінологічних одиниць юридичного дискурсу, 
визначати різновид аргументації відповідно до виду комунікації. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний блок № 1. 
Тема 1. Предмет та задачі спецкурсу “Юридична англійська мова”. Поняття юридичного дискурсу. 
Англомовна юридична термінологія в різних галузях права.  
Тема 2. Види спілкування. Аргументація в судовому процесі. Дискурс учасників судового процесу. 
Тема 3. Укладання правової документації в різних сферах правової діяльності. 
 

3. Структура навчальної дисципліни: 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Заочна форма навчання 

Усьо
го  

у тому числі 

л п інд
. с.р. 

1 2 3 4 5 6 
11 семестр 

Тематичний блок № 1 
Тема 1. Предмет та задачі спецкурсу “Юридична англійська мова”: Основні 
характеристики юридичної англійської мови. Поняття юридичного дискурсу. 
Англомовна юридична термінологія в різних галузях права.. 

22 2 –– –– 20 

Тема 2. Види спілкування. Аргументація в судовому процесі. Дискурс 
учасників судового процесу. 22 2 –– –– 20 

Тема 3. Укладання правової документації в різних сферах правової діяльності. 22 2 –– –– 20 
Усього годин за тематичний блок 1 90 6 – 24 60 
Усього годин за 11 семестр 90 6 –– 24 60 
 

4. Теми лекційних занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
11 семестр 

Тематичний блок 1 
1. Тема 1. The main characteristics of Legal English. The concept of legal discourse. Legalese. 2 

2. Тема 2. Different types of communication. Аrgumentation in judicial proceedings. The discourse of 
legal professionals and other participants in judicial proceedings. 2 

3. Тема 3. The main rules of drafting legal documents. Final test. 2 
Усього годин за тематичний блок 1 6 
Усього годин за 11 семестр 6 
Усього годин за навчальний рік 6 
 

5. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількіс
ть 

годин 

 11 семестр  

1. 
Тема 1. Предмет та задачі спецкурсу “Юридична англійська мова”. Основні 
характеристики юридичної англійської мови. Поняття юридичного дискурсу. 
Англомовна юридична термінологія. Ознайомитись з основними питаннями 

20 



 5 

№ 
з/п Назва теми 

Кількіс
ть 

годин 

 11 семестр  

відповідно до тем. Пошук матеріалу в електронних джерелах. Підготувати 
стислий конспект, презентацію, реферат. 

2. 

Тема 2. Види спілкування. Аргументація в судовому процесі. Учасники судового 
процесу. Ознайомитись з основними питаннями відповідно до тем. Пошук 
матеріалу в електронних джерелах. Підготувати стислий конспект, презентацію, 
реферат. 

20 

3. 

Тема 3. Укладання правової документації в різних сферах правової діяльності. 
Ознайомитись з основними питаннями відповідно до тем. Пошук матеріалу                                
в електронних джерелах. Підготувати стислий конспект, презентацію, реферат. 
Підготовка до заліку. 

20 

Усього годин за тематичний блок 1 60 
Усього годин за 11 семестр та за навчальний рік 60 

 
6. Індивідуальні завдання 

Підготовка презентаційних матеріалів та написання рефератів за наступними темами:  
1. “Sources of law: linguistic characteristics”. 
2. “Legalese in Criminal Law” 
3. “Legalese in Civil Law” 
4. “Legalese in Environmental Law” 
5. “The judicial discourse of a barrister/solicitor” 
6. “Written evidence in judicial proceeding” 
7. “Linguistic features of contracts” 
8. “Memoranda and briefs” 
9. “The main features of application forms and CVs” 
 

7. Методи контролю 
Методи контролю з урахуванням специфіки таких методів навчання, як  
• словесні методи: розповідь, бесіда; 
• наочні методи: демонстрація, ілюстрація; 
• практичні методи: обговорення ситуацій, дискусії, вправи (усні та письмові), навчальна праця;  
• робота з текстовими матеріалами підручників та інтернет джерел  
включають наступні: 
• метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування;.  
• метод тестового контролю; 
• метод самоконтролю.  

 
 

8. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(заліков

а 
робота) 

Сума Розділ 1 
 

Презентації 
(за темою 

лекцій, 
індивідуальн
их завдань) 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3      
10 10 10 10 (5,5) 20 60 40 100 
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9. Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 

90–100 відмінно  
зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  
1–49 незадовільно  не зараховано  

 
При цьому, критерії оцінювання є наступними: 

Написання залікової роботи без помилок = 40 балів  
 

 

Вид роботи 
Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів 
на “5”  

Кількість 
штрафних 

балів 
на “4” 

Кількість 
штрафних 

балів 
на “3” 

Кількість 
штрафних 

балів 
на “2” 

Тест 40 4 5-14 15-20 21 та більше 
 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування спецкурсу складає 50%. 
 

10. Рекомендована література 
Базова література, видана за кордоном 

1.  Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : [учебное пособие] / 
Панфилова А.П. — СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. — 495 с.  
2.  Peter Butt and Richard Castle’s Modern Legal Drafting is a reference book aimed at the practising lawyer. 
3.  The Oxford Handbook of Legal Correspondence (2006) by Rupert Haigh and published by Oxford 
University Press. 
 
 

11. Інформаційні ресурси (матеріали веб–сайтів) 
1.  1. http://uk.wikipedia.org 
2.  www.univer.kharkov.ua 
3.  www.encyclopediabritannika 

 
 

 
 
 

http://www.encyclopediabritannika/
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