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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра методики та практики викладання іноземної мови 
Юридична адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 7–72, контактний телефон: (057) 707–55–66.  

Електронна адреса для листування (e–mail): metodengl@karazin.ua 
________________________________________________________________________ 

 
Анотація навчальної дисципліни: (СПЕЦКУРС за вільним вибором студента) “Юридична англійська мова”  

для студентів 6 курсу заочної форми навчання факультету іноземних мов Харківського національного університету                                     
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (шифри академічних груп студентів: ЯА–61(62));                                
напрям підготовки: 035 “Філологія”; (1) шифр і назва спеціальності: 7.02030302 (8.02030302) “Мова і література (англійська)”, 
шифр і назва спеціалізації: 7.02030304 (8.02030304) “Переклад” (англійська мова); освітньо–кваліфікаційний рівень підготовки 
фахівців з галузі знань 03 –– “Гуманітарні науки”: 7.02030302 –– “спеціаліст”; 8.02030302 “магістр”. 
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики та практики 
викладання іноземної мови Михайлова Олена Валеріївна. 

Програма навчальної дисципліни “Юридична англійська мова” складена відповідно                                               
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки спеціалістів з філології та магістрів наук                       
з філології за освітньо–кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”; “магістр”. 

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. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
  1. Тематичний блок № 1 (11 навчальний семестр). 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Юридична англійська мова” є формування професійної 

комунікативної компетенції у майбутніх фахівців.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Юридична англійська мова” є набуття студентами 

професійно спрямованих вмінь та навичок із спеціальності. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких 

результатів навчання:  
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. Рекомендоване методичне забезпечення 
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.  G. D. Brown, S. Rice. Professional English in Use. Law. Cambridge University Press. 2009. – 128 p.   
3.  Peter Butt and Richard Castle’s Modern Legal Drafting is a reference book aimed at the practising lawyer. 
4.  The Oxford Handbook of Legal Correspondence (2006) by Rupert Haigh and published by Oxford University 
Press. 
 

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