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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6  
Галузь знань 

08 Право 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2, 3-й 2, 3-й 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -

180 

3,4,5-й 3,4,5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – ___ 

самостійної роботи 

студента – ___ 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

- год. - год. 

Практичні, семінарські 

90 год. 24 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

90  год. 156 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Залік/екзамен 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 90/90 

для заочної форми навчання – 24/156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» є професійно-орієнтована і 

спрямована на формування комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(читанні, говорінні, аудіюванні і письмі) в професійно-комунікативних цілях, а також на розвиток 

навичок, необхідних для самостійної роботи з англомовною правничою літературою та 

документами.  

Комунікативна компетенція розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття 

лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та 

прагматичної компетенцій, необхідних для виконання завдань, пов‟язаних із навчанням. Розвиток 

комунікативних компетенцій відбувається відповідно до їх предметних знань та попереднього 

досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов‟язаного з навчанням і спеціалізацією. 

Програма з англійської мови розроблена з метою формування у здобувачів професійних 

мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій і стратегій, які сприятимуть підвищенню 

їхньої мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці та спрямована на розвиток 

загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і т.ін.  

Цілі дисципліни Англійська мова за професійним спрямуванням»  є спільними з цілями, 

які викладені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та з цілями, що 

визначені в Українських кваліфікаційних стандартах. Вона розрахована на досягнення студентом 

рівня володіння мовою (В2) – незалежний користувач. Рівень В2 згідно з ЗЄР є стандартом для 

ступеня бакалавра і передбачає, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, 

так і на абстрактну тему, може досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати свою 

думку щодо широкого кола професійних тем, вести дискусію. 

У результаті вивчення дисциплін студент повинен: 

 розуміти морфологію й синтаксис мови (внутрішня організація слів, зокрема засобами 

словотворення); 

 вміти писати зв‟язаний текст із правильним правописом слів і пунктуацією; 

 володіти іноземною мовою  як засобом передачі та одержання наукової, професійної 

інформації; 

 володіти лексичним запасом, достатнім для вираження простих комунікативних потреб у 

ситуаціях, пов‟язаних з одержанням та передачею професійно спрямованої інформації; 

 володіти різними видами читання, навичками письмового перекладу тексту, як найбільш 

точної форми контролю розуміння прочитаного а також вміти анотувати прочитане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль І . Systems of Law 

Тема 1: Моя майбутня професія (My future profession).  Дієслово to be, to have. Просте речення. 

Питальні речення.  

 

Тема 2: Еволюція права: історичний аспект (Evolution of Law: Historical Aspect).  Відмінок 

іменників. Артикль. Сполучники. Прийменник. Займенник. Числівник. 

 

 

Тема 3: Вивчення права (Studying Law). Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння.  

Модальні дієслова. 

 

Тема 4: Система права (Systems of Law). Неозначені часи. Майбутній неозначений час у 

минулому. 

 

Тема 5: Джерела сучасного права (Sources of  Modern Law). Тривалі часи. Конструкція to be 

going to. 

 

Тема 6: Право та правознавці (Law and Lawyers). Перфектні та перфектно-тривалі часи. 

 

Модуль ІІ. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies 

Тема 1: Судова влада в Україні (Judiciary in Ukraine).  Пасивний стан дієслова. Пряма та непряма 

мова. 

 

Тема 2: Судова влада в Великобританії та США (Judiciary in the UK and USA). Узгодження часів. 

 

Тема 3: Юрист (Lawyer). Інфінітив. Об'єктний та суб'єктний інфінітивний комплекси. 

 

Тема 4: Система правоохоронних органів в Україні (Review on Law-enforcing in Ukraine). 

Герундій. Активні та пасивні форми герундія. 

 

Тема 5: Система правоохоронних органів в Великобританії та США (Review on Law-Enforcement 

Agencies in the UK and USA). Дієприкметник. Pasticiple I, Pasticiple ІI . 

 

Модуль ІII. Constitutional and Administrative Law 

Тема 1: Constitutional Law (Конституційне право) 

 

Тема 2: States, Statutes and Constitutions (Закони держави і Конституція) 

 

Тема 3: Administrative Law (Адміністративне право) 

 

Тема 4: Administrative Proceedings (Адміністративний процес) 

 

Тема 5: Local Authorities (Органи місцевого самоврядування) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього У тому числі усього У тому числі 

п інд с.р. п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль І . Systems of Law ( 2 курс, ІІІ семестр) 

Тема 1: «My future profession».  

Дієслово to be, to have. Просте 

речення. Питальні речення.  

10 4  6    10 

Тема 2: «Evolution of Law: 

Historical Aspect» Відмінок 

іменників. Артикль. Сполучники. 

Прийменник. Займенник. 

Числівник. 

10 4  6  2  8 

Тема 3: «Studying Law». 

Прикметник. Прислівники. Ступені 

їх порівняння.  Модальні дієслова. 

10 6  4  2  8 

Тема 4: «Systems of Law». 

Неозначені часи. Майбутній 

неозначений час у минулому. 

10 6  4  2  8 

Тема 5: «Sources of  Modern Law». 

Тривалі часи. Конструкція to be 

going to. 

10 6  4  2  8 

Тема 6: «Law and Lawyers». 

Перфектні та перфектно-тривалі 

часи. 

10 4  6    10 

Разом за модулем 60 30  30 60 8  52 

Модуль ІІ. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies( 2 курс, ІV семестр) 

Тема 1: «Judiciary in Ukraine».  

Пасивний стан дієслова. Пряма та 

непряма мова. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 2: «Judiciary in the UK and 

USA». Узгодження часів. 

12 6  6 12   12 

Тема 3: «Lawyer». Інфінітив.  

Об‟єктний та суб‟єктний 

інфінітивний комплекси. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 4: «Review on Law-enforcing 

in Ukraine». Герундій. Активні та 

пасивні форми герундія. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 5: «Review on Law-

Enforcement Agencies in the UK and 

USA». Дієприкметник. Pasticiple I, 

Pasticiple ІI . 

12 6  6 12 2  10 

Разом за модулем 60 30  30 60 8  52 

Усього за рік 120 60  60 120 16  104 

 



 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього У тому числі усього У тому числі 

п інд с.р. п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль ІII. Constitutional and Administrative Law  (3 курс, V семестр) 

Тема 1: Constitutional Law 

(Конституційне право) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 2: States, Statutes and 

Constitutions (Закони держави і 

Конституція) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 3: Administrative Law 

(Адміністративне право) 

12 6  6 12   12 

Тема 4: Administrative Proceedings 

(Адміністративний процес) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 5: Local Authorities (Органи 

місцевого самоврядування) 

12 6  6 12 2  10 

Разом за модулем 60 30  30 60 8  52 

Усього за рік 60 30  30 60 8  52 

Разом годин за курс 180 90  90 180 24  156 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 «My future profession». Дієслово to be, to have. Просте речення. Питальні 

речення. 

4 

2 «Evolution of Law: Historical Aspect» Відмінок іменників. Артикль. 

Сполучники. Прийменник. Займенник. Числівник. 

4 

3 «Studying Law». Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння. Модальні 

дієслова. 
6 

4 «Systems of Law». Неозначені часи. Майбутній неозначений час у минулому. 6 

5 «Sources of  Modern Law». Тривалі часи. Конструкція to be going to. 6 

6 «Law and Lawyers». Перфектні та перфектно-тривалі часи. 4 

7 «Judiciary in Ukraine».  Пасивний стан дієслова. Пряма та непряма мова. 6 

8  «Judiciary in the UK and USA». Узгодження часів. 6 

9 «Lawyer». Інфінітив. Об‟єктний та суб‟єктний інфінітивний комплекси. 6 

10 «Review on Law-enforcing in Ukraine». Герундій. Активні та пасивні форми 

герундія. 
8 

11 «Review on Law-Enforcement Agencies in the UK and USA». Дієприкметник. 

Pasticiple I, Pasticiple ІI . 
6 

12 Constitutional Law (Конституційне право) 6 

13 States, Statutes and Constitutions (Закони держави і Конституція) 6 

14 Administrative Law (Адміністративне право) 6 

15 Administrative Proceedings (Адміністративний процес) 6 

16 Local Authorities (Органи місцевого самоврядування) 6 

 Разом 90 

 



6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний 

від обов‟язкових навчальних занять, і є невід‟ємною складовою процесу вивчення конкретної 

дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Метою самостійної роботи з іноземної мови у немовному ЗВО є формування навичок 

роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче 

переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне використання), а також 

формування навичок усного мовлення (говоріння та аудіювання). Практичне заняття є важливою 

формою процесу вивчення іноземної мови, де здійснюється безпосередня організація самостійної 

роботи студента, контроль з боку викладача, а також взаємоконтроль і самоконтроль. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених 

для вивчення дисципліни: методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи, 

словниками тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 

для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

разом з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» 

складається з таких видів роботи: 

1) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, 

згідно з навчально-тематичним планом: 

– читання, переклад, творче переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне 

використання; 

– переклад та вивчення фахової лексики; 

– виконання окремих вправ і завдань на розвиток усного мовлення; 

– робота з двомовним словником; 

– написання письмових робіт тощо. 

2) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

3) підготовка до тестових випробувань та екзамену. 

Під час складання плану самостійної роботи студента виходимо із загального обсягу годин, 

що відводяться на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для 

виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих 

норм навчального навантаження тощо. 
 

№  з/п Назва теми Кількість годин 

1 «My future profession». Дієслово to be, to have. Просте речення. Питальні 

речення. 

6 

2 «Evolution of Law: Historical Aspect» Відмінок іменників. Артикль. 

Сполучники. Прийменник. Займенник. Числівник. 

6 

3 «Studying Law». Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння. Модальні 

дієслова. 
4 

4 «Systems of Law». Неозначені часи. Майбутній неозначений час у минулому. 4 

5 «Sources of  Modern Law». Тривалі часи. Конструкція to be going to. 4 

6 «Law and Lawyers». Перфектні та перфектно-тривалі часи. 6 

7 «Judiciary in Ukraine».  Пасивний стан дієслова. Пряма та непряма мова. 6 

8  «Judiciary in the UK and USA». Узгодження часів. 6 

9 «Lawyer». Інфінітив. Об‟єктний та суб‟єктний інфінітивний комплекси. 6 

10 «Review on Law-enforcing in Ukraine». Герундій. Активні та пасивні форми 

герундія. 
6 

11 «Review on Law-Enforcement Agencies in the UK and USA». Дієприкметник. 

Pasticiple I, Pasticiple ІI . 
6 

12 Constitutional Law (Конституційне право) 6 

13 States, Statutes and Constitutions (Закони держави і Конституція) 6 

14 Administrative Law (Адміністративне право) 6 



15 Administrative Proceedings (Адміністративний процес) 6 

16 Local Authorities (Органи місцевого самоврядування) 6 

 Разом  90 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Основна мета індивідуальних завдань з іноземної мови  – поглиблення практичних 

навичок володіння англійською мовою, стимулювання використання різних джерел і засобів 

інформації та заохочення до творчої роботи. 

З метою розвитку навичок основ перекладу професійно орієнтованих іншомовних джерел та з 

метою розвитку навичок роботи з текстами за фахом рекомендуються такі індивідуальні 

завдання: 

 письмовий переклад текстів за фахом з друкованих джерел (фахова та загальна 

періодика). 

 письмовий переклад текстів за фахом з Інтернету. 

 складання термінологічних словників за фаховими текстами. 

 виконання творчих завдань, спрямованих на поглиблення та вдосконалення навичок 

говоріння, читання, письма. 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Що таке закон? (Law: What Is It?) 

2 Розвиток права: історичний аспект (Evolution of Law: Historical Aspect) 

3 Юридичні професії (Legal Profession (als) 

4 Україна (юридична та політична система) (Ukraine (legal and political system)) 

5 Велика Британія (Great Britain (legal and political system)) 

6 США (юридична та політична системи) (The USA (legal and political system)) 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основною методикою викладання дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» є комунікативна методика, яка передбачає навчання мові як вмінню і засобу 

спілкування у комунікативних контекстах з використанням матеріалів технічного спрямування. 

Застосовуються парні та групові форми роботи та робота по схемі: викладач-студент, 

викладач-група, студент-студент, фронтальна робота, індивідуальна робота. 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації: 

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп‟ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

- Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

Самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни 

здійснюється через поточний та підсумковий контролі. Для підсумкового контролю з дисципліни 

«Іноземна мова» навчальним планом передбачено залік та екзамен.  



Крім підсумкового контролю для перевірки знань студентів використовуються також різні 

форми поточного контролю. Упродовж семестру студенти виконують різноманітні навчальні 

завдання, проходять тестування з навчальної дисципліни.  

 Результати всіх видів виконаних студентами робіт оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї навчальної 

дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів.  
 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, передбачені 

навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  Відповідно до "Порядку 

оцінювання знань студентів ЕПК БУМІБ з урахуванням вимог Болонської декларації" об‟єктами 

поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою підсумкового 

контролю знань з дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести видів контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від дисципліни); 

К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов‟язкових практичних завдань (самостійне розв‟язання типових 

задач, проблемних ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; 

самостійна розробка структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних 

ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної наукової та 

навчальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. 

Оцінювання відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид контролю К1 

визначається наступним чином: 

 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній

)(

)(  

З видів контролю, що є обов‟язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – 

опрацювання завдань для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна 

кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих. 

2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо 

формою підсумкового контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином:  

- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль (максимум 30) 

визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + К6). При цьому 

загальна сума балів округлюється до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 50) 

визначається як сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну 

контрольну роботу (максимум 20). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контроля і 

вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або 

загальним балом за поточний контроль, якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із 

занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 



У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". 

Пропуск вважається відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав 

позитивні оцінки за обов‟язкові види контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – 

залежно від дисципліни). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов‟язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов‟язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча програми з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». 

2. Підручники та посібники з навчальної дисципліни, зазначені в переліку 

рекомендованих. 

3. Роздруковані тексти практичних та індивідуальних робіт та їхній електронний варіант. 

4. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях. 

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні 

ресурси – опубліковану українську та іноземну літературу (нормативні документи, підручники, 

навчальні посібники, наукові періодичні та монографічні видання, словники, довідники тощо), 

методичну літературу та Інтернет-джерела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. What are the main legal „families‟ in the world today? 

2. What factors determine the type of legal system a country follows? 

3. What are the defi ning features of legal systems? 

4. What sources are recognized as authoritative in civil law systems? 

5. How was the Corpus Juris Civilis created? 

6. Who makes laws in the common law countries? 

7. What is the source of law in religious law system? 

8. What is characteristic of customary law? 

9. What does the term Roman law refer to? 

10. What law in Rome was the fi rst to set equal rights for plebs and patricians? 

11. What legislation was used to draft the law of the twelve tables? 

12. Why did the distinction between the jus gentium and the jus civile become obsolete? 

13. What is Justinian I famous for? 

14. When and where did Europeans begin a thorough study of Roman law? 

15. What is Rome‟s most important contribution to European legal culture? 

16. When and where did Anglo-Saxon law prevail? 

17. What are the three components of Anglo-Saxon law? 

18. What was the primary emphasis of Anglo-Saxon law? 

19. What did folkright regulate? 

20. Who the responsibility for the formulation and application of the folkright rested with? 

21. What was the role of kinship? 

22. How was the preservation of peace treated in Anglo-Saxon law? 

23. What are the distinctive features of common law? 

24. What does the principle of binding precedent mean? 

25. Should rules set by courts of equal status be applied if they are relevant? 

26. What is the role of the judge at the end of the case? 

27. How would you defi ne the ‟obiter dicta‟? 

28. What are the results of appeals to higher courts against the decisions of lower courts? 

29. What is a four level system of higher education in Ukraine? 

30. What is postgraduate education? 

31. Why has a large network of legal educational institutions been established in Ukraine 

recently? 

32. What are the types of Ukrainian higher educational institutions that train lawyers? 

33. What degrees are given to students of HEEs aft er four and fi ve years of education? 

34. What is the Diploma granted to higher education graduates?  

35. What is the fi rst qualifi cation of the postgraduate level in Ukraine? 

36. What law degrees are off ered by American law schools? 

37. What compulsory courses are included in the fi rst year of the JD program? 

38. What is a mock trial? 

39. Who are LLM programs intended for? 

40. What does the state bar exam in the US require? 

41. What two stages of training are compulsory for both barristers and solicitors? 

42. What vocational training is required for solicitors? 

43. What traditions are followed when prospective barristers join the Inns of Court? 

44. How long does «pupilage» take? 

45. Why did you choose law as a career? 

46. What is the most attractive thing in the legal profession: salary, protection of society and 

individuals, prestige ? 

47. What are the major objectives of lawyer‟s work? 

48. How do lawyers apply the knowledge of law in their practice? 



49. Where do lawyers work? What legal professions do you know? 

50. Is it important to specialize in any particular area? Why? 

51. What are the tasks of the judicial system? 

52. What does the judicial system consist of? 

53. What are the functions of courts? 

54. What types of jurisdiction do courts possess? 

55. Who can administer justice? 

56. Who can become a judge? 

57. What are the bases for judges‟ independence in Ukraine? 

58. What are the main responsibilities of a Ukrainian judge in a trial? 

59. What are the two main areas of jurisdiction in the English judicial system? 

60. Ordinary people play two important roles in the administration of ustice in the UK and the 

USA. What are their roles? 

61. What was the role of the House of Lords in the British judicial system? 

62. Can a precedent be too old to be a binding precedent today? 

63. You ask Mr Cole‟s job and he tells you he is an attorney. Is he American or British? 

64. If the US House of Representatives is equivalent to the British Commons, what is the British 

equivalent to the Senate? 

65. What is the Old Bailey? 

66. What are the tasks of the federal court system? 

67. What types of courts have been created according to the US Constitution? 

68. What body created other federal courts? 

69. What do the federal Courts of Appeals do? 

70. What is the jurisdiction of the federal District Courts? 

71. What is the term of offi ce for federal court judges? 

72. Are state courts inferior to federal courts or not? 

73. What is the origin of the term “advocate”? 

74. What does the word “lawyer” mean? 

75. What are the main functions of a lawyer? 

76. Whose interests does a lawyer represent in a civil case? 

77. Whose interests does a lawyer represent in a criminal case? 

78. What professional duties does a lawyer discharge? 

79. What activity is incompatible with the lawyer‟s status? 

80. What words denoting the profession of a lawyer do you know? 

81. Does the system of advocacy diff er in these countries? 

82. Which organ performs the main amount of law enforcing work to keep law and order? 

83. What are the directions of the Security Service of Ukraine activity? 

84. What are the tasks of the bodies of the interior aff airs? 

85. Who heads the bodies of the internal aff airs? How is he appointed? 

86. Who was the prison fi lled with? 

87. What education did the inmate get in prison? 

88. Which seminar did an older inmate give in the yard? 

89. How much did people pay to learn to become a pickpocket? 

90. What was the school of the ten bells like? Why was it called in such a way? 

91. What was the trick with a locker? 

92. What is the purpose of the justice sector in the UK? 

93. How many people are employed in the sector? 

94. What is the oldest police force in the UK? 

95. What caused setting up an organized police service in London? 

96. Why is the MPS known all over the world? 

97. What are SOCA‟s main functions? 

98. Why is a Top Secret (TS) security clearance so important for FBI employees? 



99. Why do personnel have to pass a polygraph test? 

100. What does FBI agents training consist of? 
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