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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 «Французька 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 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 французької 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 французька 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 . Systèmes de droit 

Тема 1: Моя майбутня професія (Mon futur métier). Допоміжні дієслова. Просте речення. 

Питальні речення.  

 

Тема 2: Еволюція права: історичний аспект (Evolution du droit: aspect historique).  Відмінок 

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

 

 

Тема 3: Вивчення права (Étudier le Droit). Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння.  

Модальні дієслова. 

 

Тема 4: Система права (Systèmes de droit). Неозначені часи. Майбутній неозначений час у 

минулому. 

 

Тема 5: Джерела сучасного права (Sources du droit moderne). Тривалі часи.  

 

Тема 6: Право та правознавці (Droit et avocats). Перфектні та перфектно-тривалі часи. 

 

Модуль ІІ. Systèmes judiciaires et organismes chargés de l'application de la loi 

Тема 1: Судова влада в Україні (Le pouvoir judiciaire en Ukraine).  Пасивний стан дієслова. 

Пряма та непряма мова. 

 

Тема 2: Судова влада в Великобританії та США (Pouvoir judiciaire au Royaume-Uni et aux États-

Unis). Узгодження часів. 

 

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

 

Тема 4: Система правоохоронних органів в Україні (Examen de l'application de la loi en Ukraine). 

Герундій. Активні та пасивні форми герундія. 

 

Тема 5: Система правоохоронних органів в Великобританії та США (Examen des organismes 

chargés de l'application de la loi au Royaume-Uni et aux États-Unis). Дієприкметник.  

 

Модуль ІII. Droit constitutionnel et administratif 

 

Тема 1: Loi constitutionnelle (Конституційне право) 

 

Тема 2: Etats, Statuts et Constitutions (Закони держави і Конституція) 

 

Тема 3: Loi administrative (Адміністративне право) 

 

Тема 4: Procédure administrative (Адміністративний процес) 

 

Тема 5: Autorités locales (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 . Systèmes de droit ( 2 курс, ІІІ семестр) 

Тема 1: «Mon futur métier».  

Допоміжні дієслова. Просте речення. 

Питальні речення.  

10 4  6    10 

Тема 2: «Evolution du droit: aspect 

historique» Відмінок іменників. 

Артикль. Сполучники. Прийменник. 

Займенник. Числівник. 

10 4  6  2  8 

Тема 3: «Étudier le Droit». 

Прикметник. Прислівники. Ступені їх 

порівняння.  Модальні дієслова. 

10 6  4  2  8 

Тема 4: «Systèmes de droit». 

Неозначені часи. Майбутній 

неозначений час у минулому. 

10 6  4  2  8 

Тема 5: «Sources du droit moderne». 

Тривалі часи.  

10 6  4  2  8 

Тема 6: «Droit et avocats». Перфектні 

та перфектно-тривалі часи. 

10 4  6    10 

Разом за модулем 60 30  30 60 8  52 

Модуль ІІ. Systèmes judiciaires et organismes chargés de l'application de la loi  

 ( 2 курс, ІV семестр) 

Тема 1: «Le pouvoir judiciaire en 

Ukraine». Пасивний стан дієслова. 

Пряма та непряма мова. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 2: «Pouvoir judiciaire au 

Royaume-Uni et aux États-Unis». 

Узгодження часів. 

12 6  6 12   12 

Тема 3: «Avocat». Інфінітив.  

Об’єктний та суб’єктний 

інфінітивний комплекси. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 4: «Examen de l'application de la 

loi en Ukraine». Герундій. Активні та 

пасивні форми герундія. 

12 6  6 12 2  10 

Тема 5: «Examen des organismes 

chargés de l'application de la loi au 

Royaume-Uni et aux États-Unis». 

Дієприкметник.  

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. Droit constitutionnel et administratif 

Тема 1: Loi constitutionnelle 

(Конституційне право) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 2: Etats, Statuts et Constitutions 

(Закони держави і Конституція) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 3: Loi administrative 

(Адміністративне право) 

12 6  6 12   12 

Тема 4: Procédure administrative 

(Адміністративний процес) 

12 6  6 12 2  10 

Тема 5: Autorités locales (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 «Mon futur métier».  Допоміжні дієслова. Просте речення. Питальні речення.  4 

2 «Evolution du droit: aspect historique» Відмінок іменників. Артикль. 

Сполучники. Прийменник. Займенник. Числівник. 

4 

3 «Étudier le Droit». Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння.  

Модальні дієслова. 

6 

4 «Systèmes de droit». Неозначені часи. Майбутній неозначений час у минулому. 6 

5 «Sources du droit moderne». Тривалі часи.  6 

6 «Droit et avocats». Перфектні та перфектно-тривалі часи. 4 

7 «Le pouvoir judiciaire en Ukraine». Пасивний стан дієслова. Пряма та непряма 

мова. 

6 

8 «Pouvoir judiciaire au Royaume-Uni et aux États-Unis». Узгодження часів. 6 

9 «Avocat». Інфінітив.  Об’єктний та суб’єктний інфінітивний комплекси. 6 

10 «Examen de l'application de la loi en Ukraine». Герундій. Активні та пасивні 

форми герундія. 

8 

11 «Examen des organismes chargés de l'application de la loi au Royaume-Uni et aux 

États-Unis». Дієприкметник.  

6 

12 Loi constitutionnelle (Конституційне право) 6 

13 Etats, Statuts et Constitutions (Закони держави і Конституція) 6 

14 Loi administrative (Адміністративне право) 6 

15 Procédure administrative (Адміністративний процес) 6 

16 Autorités locales (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 «Французька 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 «Mon futur métier».  Допоміжні дієслова. Просте речення. Питальні речення.  6 

2 «Evolution du droit: aspect historique» Відмінок іменників. Артикль. 

Сполучники. Прийменник. Займенник. Числівник. 

6 

3 «Étudier le Droit». Прикметник. Прислівники. Ступені їх порівняння.  

Модальні дієслова. 

4 

4 «Systèmes de droit». Неозначені часи. Майбутній неозначений час у минулому. 4 

5 «Sources du droit moderne». Тривалі часи.  4 

6 «Droit et avocats». Перфектні та перфектно-тривалі часи. 6 

7 «Le pouvoir judiciaire en Ukraine». Пасивний стан дієслова. Пряма та непряма 

мова. 

6 

8 «Pouvoir judiciaire au Royaume-Uni et aux États-Unis». Узгодження часів. 6 

9 «Avocat». Інфінітив.  Об’єктний та суб’єктний інфінітивний комплекси. 6 

10 «Examen de l'application de la loi en Ukraine». Герундій. Активні та пасивні 

форми герундія. 

6 

11 «Examen des organismes chargés de l'application de la loi au Royaume-Uni et aux 

États-Unis». Дієприкметник.  

6 

12 Loi constitutionnelle (Конституційне право) 6 

13 Etats, Statuts et Constitutions (Закони держави і Конституція) 6 

14 Loi administrative (Адміністративне право) 6 



15 Procédure administrative (Адміністративний процес) 6 

16 Autorités locales (Органи місцевого самоврядування) 6 

 Разом  90 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Основна мета індивідуальних завдань з іноземної мови  – поглиблення практичних 

навичок володіння французькою 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? (Loi: qu'est-ce que c'est?) 

2 Розвиток права: історичний аспект (Evolution du droit: aspect historique) 

3 Юридичні професії (Profession juridique) 

4 Україна (юридична та політична система) (Ukraine (système juridique et politique)) 

5 Велика Британія (Grande-Bretagne (système juridique et politique)) 

6 США (юридична та політична системи) (États-Unis (système juridique et politique)) 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основною методикою викладання дисципліни «Французька 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  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 «Французька 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. Quelles sont les principales «familles» légales dans le monde aujourd'hui? 

2. Quels facteurs déterminent le type de système juridique suivi par un pays? 

3. Quelles sont les caractéristiques des systèmes juridiques? 

4. Quelles sources sont reconnues comme faisant autorité dans les systèmes de droit civil? 

5. Comment le Corpus Juris Civilis a-t-il été créé? 

6. Qui fait les lois dans les pays de common law? 

7. Quelle est la source du droit dans le système de droit religieux? 

8. Quelle est la caractéristique du droit coutumier? 

9. À quoi le terme droit romain fait-il référence? 

10. Quelle loi à Rome a été la première à établir l'égalité des droits pour les peuples et les 

patriciens? 

11. Quelle législation a été utilisée pour rédiger la loi des douze tables? 

12. Pourquoi la distinction entre le jus gentium et le jus civil est-elle devenue obsolète? 

13. Qu'est-ce qui rend Justinien célèbre? 

14. Où et quand les Européens ont-ils entrepris une étude approfondie du droit romain? 

15. Quelle est la contribution la plus importante de Rome à la culture juridique européenne? 

16. Où et quand le droit anglo-saxon a-t-il prévalu? 

17. Quelles sont les trois composantes du droit anglo-saxon? 

18. Quel était le principal objectif du droit anglo-saxon? 

19. Qu'est-ce que Folkright a réglementé? 

20. À qui incombait la formulation et l'application du folkright? 

21. Quel était le rôle de la parenté? 

22. Comment la préservation de la paix a-t-elle été traitée dans le droit anglo-saxon? 

23. Quels sont les traits distinctifs de la common law? 

24. Que signifie le principe de la jurisprudence contraignante? 

25. Les règles établies par des tribunaux de statut égal devraient-elles être appliquées si elles sont 

pertinentes? 

26. Quel est le rôle du juge à la fin de l'affaire? 

27. Comment définiriez-vous l’obiter dicta? 

28. Quels sont les résultats des appels devant les juridictions supérieures contre les décisions des 

juridictions inférieures? 

29. Qu'est-ce qu'un système d'enseignement supérieur à quatre niveaux en Ukraine? 

30. Qu'est-ce que l'éducation postdoctorale? 

31. Pourquoi un vaste réseau d'établissements d'enseignement juridique a-t-il été créé récemment 

en Ukraine? 

32. Quels types d'établissements d'enseignement supérieur ukrainiens forment les avocats? 

33. Quels sont les diplômes accordés aux étudiants de l'enseignement supérieur après quatre ou 

cinq années d'études? 

34. Quel est le diplôme accordé aux diplômés de l'enseignement supérieur? 

35. Quelle est la première qualification du 3ème cycle en Ukraine? 

36. Quels sont les diplômes en droit offerts par les facultés de droit américaines? 

37. Quels cours obligatoires sont inclus dans la première année du programme JD? 

38. Qu'est-ce qu'un procès simulé? 

39. À qui sont destinés les programmes de maîtrise? 

40. Qu'est-ce que l'examen du barreau aux États-Unis exige? 

41. Quelles sont les deux étapes de formation obligatoires pour les avocats et les avocats? 

42. Quelle formation professionnelle est requise pour les avocats? 

43. Quelles sont les traditions suivies lorsque de futurs avocats rejoignent les Inns of Court? 

44. Combien de temps dure la «pupilage»? 

45. Pourquoi as-tu choisi le droit comme carrière? 



46. Quelle est la chose la plus attrayante dans la profession juridique: salaire, protection de la 

société et des individus, prestige? 

47. Quels sont les principaux objectifs du travail d’avocat? 

48. Comment les avocats appliquent-ils la connaissance du droit dans leur pratique? 

49. Où travaillent les avocats? Quelles professions juridiques connaissez-vous? 

50. Est-il important de se spécialiser dans un domaine particulier? Pourquoi? 

51. Quelles sont les tâches du système judiciaire? 

52. En quoi consiste le système judiciaire? 

53. Quelles sont les fonctions des tribunaux? 

54. Quels types de juridiction les tribunaux possèdent-ils? 

55. Qui peut administrer la justice? 

56. Qui peut devenir juge? 

57. Quelles sont les bases de l’indépendance des juges en Ukraine? 

58. Quelles sont les principales responsabilités d'un juge ukrainien lors d'un procès? 

59. Quels sont les deux principaux domaines de compétence du système judiciaire anglais? 

60. Les gens ordinaires jouent deux rôles importants dans l'administration d'ustice au Royaume-Uni 

et aux États-Unis. Quels sont leurs rôles? 

61. Quel était le rôle de la Chambre des lords dans le système judiciaire britannique? 

62. Un précédent peut-il être trop ancien pour constituer un précédent contraignant aujourd'hui? 

63. Vous demandez le travail de M. Cole et il vous dit qu’il est avocat. Est-il américain ou 

britannique? 

64. Si la Chambre des représentants américaine est équivalente à la Chambre des communes 

britannique, quelle est l'équivalent britannique du Sénat? 

65. Quel est le vieux Bailey? 

66. Quelles sont les tâches du système judiciaire fédéral? 

67. Quels types de tribunaux ont été créés conformément à la Constitution américaine? 

68. Quel organisme a créé d'autres tribunaux fédéraux? 

69. Que font les cours d'appel fédérales? 

70. Quelle est la compétence des tribunaux de district fédéraux? 

71. Quelle est la durée du mandat des juges des cours fédérales? 

72. Les tribunaux d'État sont-ils inférieurs aux tribunaux fédéraux ou non? 

73. Quelle est l'origine du terme "avocat"? 

74. Que veut dire le mot "avocat"? 

75. Quelles sont les principales fonctions d'un avocat? 

76. Quels sont les intérêts d'un avocat dans une affaire civile? 

77. Quels sont les intérêts d'un avocat dans une affaire pénale? 

78. Quelles obligations professionnelles un avocat exerce-t-il? 

79. Quelle activité est incompatible avec le statut d’avocat? 

80. Quels mots désignant la profession d'avocat connaissez-vous? 

81. Le système de plaidoyer diffère-t-il dans ces pays? 

82. Quel organe exécute la plus grande partie du travail de maintien de l'ordre pour faire respecter 

la loi? 

83. Quelles sont les orientations de l'activité du service de sécurité de l'Ukraine? 

84. Quelles sont les tâches des corps des affairs intérieurs? 

85. Qui dirige les corps des communications internes? Comment est-il nommé? 

86. Avec qui la prison était-elle condamnée? 

87. Quelle éducation le détenu a-t-il obtenu en prison? 

88. Quel séminaire un détenu plus âgé a-t-il donné dans la cour? 

89. Combien les gens ont-ils payé pour apprendre à devenir un pickpocket? 

90. Comment était l'école des dix cloches? Pourquoi a-t-il été appelé de cette manière? 

91. Quel était le truc avec un casier? 

92. Quel est le but du secteur de la justice au Royaume-Uni? 



93. Combien de personnes sont employées dans le secteur? 

94. Quelle est la plus ancienne force de police du Royaume-Uni? 

95. Qu'est-ce qui a provoqué la création d'un service de police organisé à Londres? 

96. Pourquoi le MPS est-il connu dans le monde entier? 

97. Quelles sont les fonctions principales de SOCA? 

98. Pourquoi une autorisation de sécurité Top Secret (TS) est-elle si importante pour les employés 

du FBI? 

99. Pourquoi le personnel doit-il réussir un test polygraphique? 

100. En quoi consiste la formation des agents du FBI? 
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