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Анотація

Практикум містить 10 тестів у форматі сертифікаційної роботи з англійської
мови. За змістом тести орієнтовані на Програму зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземних мов з акцентом на професійному компоненті
іншомовної підготовки студентів юридичного факультету. Метою посібника є
формування міжкультурної комунікативної компетентсті майбутніх юристів на
основі автентичних фахових текстів. Запропоновані завдання дозволяють
розвинути мовленнєвий, лінгвістичний, граматичний і стратегічний складники
професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності
майбутніх фахівців права і перевірити рівень сформованості відповідних
компонентів на різних етапах навчання.  

Видання призначено для організації аудиторної та самостійної роботи
здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра спеціальності «Право»
освітньо-професійної програми «Правознавство».
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В умовах інтеграції України в європейський освітній простір 

головним завданням вищої освіти є підготовка конкуренто 
спроможних спеціалістів із високим рівнем сформованості 
професійної компетентності. Успішна конкуренція на світовому 
ринку праці фахівців у галузі права можлива, якщо вони 
практично володіють англійською мовою як засобом 
міжнародного ділового та культурного спілкування. Оновлення 
цілей навчання в напрямку розвитку міжкультурної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців призводить до 
модернізації методів навчання і необхідності вдосконалення 
стандартів юридичної освіти з урахуванням вимог сучасного 
суспільства. Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання 
для навчанн у магістратурі за спеціальністю «Право», свідчить про 
пріоритетність вивчення іноземної мови професійного 
спрямування студентами всіх ступенів вищої освіти.  

Практикум складається з 10 тестів, які відповідають структурі 
сертифікаційної роботи з англійської мови для вступників до 
магістратури. Це означає, що кожен тест має дві частини: 
«Читання» (Reading) і «Використання мови» (Use of English). 
Перший блок містить чотири завдання для перевірки 
правильності розуміння інформації з тексту, зокрема вправи на 
встановлення відповідностей, вибір правильної відповіді та 
заповнення пропусків у тексті. Виконання таких вправ спрямовано 
на формування професійно орієнтованої англомовної читацької 
компететності майбутніх юристів та оволодіння різноманітними 
стратегіями читання текстів за фахом. Два завдання другого блоку 
мають на меті перевірку сформованості лексичної та граматичної 
компетентностей і можуть бути використані для тренування і 
розвитку відповідних навичок і вмінь під час ознайомлення з 
певними галузями сучасного міжнародного права. Зміст тестів 
орієнтовано на Програму зовнішнього незалежного оцінювання з 
іноземних мов з акцентом на професійному компоненті 
іншомовної підготовки студентів юридичного факультету. Тексти 
для вправ було відібрано згідно з методичними принципами і 
критеріями тематичності, інформативності та новизни, 
автентичності, відповідності комунікативним професійним 
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потребам студентів, культурологічної і країнознавчої цінності. 
Джерелами добору були правові та політичні рубрики веб-сайтів 
провідних англійсько-мовних інтернет-видань і ресурсів для 
юристів. Інтерактивний характер джерел дозволяє викладачу 
залучити відео та аудіо-матеріали, які супроводжують майже 
кожен текст. Звернувшись до статей за посиланнями після тексту, 
студенти мають нагоду звернутись до подкастів, інтерв’ю та відео-
репортажів для більш детального ознайомлення з темою та 
розвитку вмінь професійно орієнтованого аудіювання.  

Практикум призначено для аудиторних занять і самостійної 
роботи студентів юридичного факультету. Тести можуть бути 
використані для проведення проміжного або підсумкового 
контроля, перевірки знань фахової термінології за певною темою, 
вмінь вживати граматичні конструкції, необхідні для успішного 
здійснення професійної мовленнєвої комунікації.  
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