
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Юридична філологія 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій.  

Кафедра германської філології 

Розробник(и) 

Чуланова Галина Валеріївна, доцент, 

кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри германської філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти;  

НРК – 7 рівень; QF-LLL – 6 рівень;  

FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів (5-

8 семестри) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 48 

годин становить контактна робота з 

викладачем (48 годин лабораторних 

занять), 102 години становить самостійна 

робота 

Мова(и) викладання Українська, англійська мови 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська» 

Передумови для вивчення дисципліни 

Необхідні знання практичного курсу 

англійської мови, лексикології, 

теоретичної граматики, термінології 

англійської мови, практики перекладу. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

 



 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних знань та 

вдосконалення практичних умінь усного та письмового перекладу через 

тренування здобувачами вищої освіти навичок перекладацької дії та розширення 

словникового запасу.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Загальна характеристика юридичної англійської мови» 

Тема 1. Лексичні риси письмових юридичних текстів. 

Тема 2. Синтаксичні риси письмових юридичних текстів. 

    Змістовий модуль 2 «Види права: перекладацький аспект» 

Тема 3. Практичні завдання з перекладу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

знати лексичні та синтаксичні характеристики юридичної 

англійської мови; структурні, лексичні та синтаксичні особливості 

письмових юридичних текстів; 

РН2. 
порівнювати лексичні та граматичні аспекти юридичної української 

та англійської мов;  

РН3. 

розширювати фахові компетенції та особистісний потенціал 

філолога та усного/письмового перекладача завдяки розширенню 

словникового запасу та удосконаленню перекладацьких навичок; 

РН4. 
демонструвати уміння перекладати письмові тексти, застосовуючи 

перекладацькі трансформації; 

РН5. 
доцільно та ефективно використовувати перекладацькі навички у 

професійній діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лабораторні заняття (ПЗ). 

Змістовий модуль 1 «Загальна характеристика юридичної англійської мови» 

Тема 1. Лексичні риси письмових юридичних тестів. 

ЛЗ 1-2 Архаїзми, застарілі слова та вирази. Запозичення з французької та 

латинської мов. Лексичні повтори.  

ЛЗ   3 Номіналізація. Термінологія.   

ЛЗ   4 Вживання модального дієслова shall. Сполучник   that. Суфікси -er,-ee. 

Тема 2. Синтаксичні риси письмових юридичних текстів. 

ЛЗ 3-4 Синтаксичні повтори. Довгі складні речення. Пасивні конструкції. 



Безособовий стиль написання текстів.  

ЛЗ 5-6 Суб’єктний предикативний інфінітивний зворот. Об’єктний предикативний 

інфінітивний зворот. Дієприкметникові звороти та конструкції. Абсолютна 

номінативна конструкція.  

ЛЗ 7-8 Інфінітивна конструкція з «for». Герундіальна конструкція. Складний 

модальний присудок, фразеологічний присудок, інвертований присудок.  

Змістовий модуль 2 «Види права: перекладацький аспект» 

Тема 3. Практичні завдання з перекладу. 

ЛЗ 9-10. Кримінальне право 

ЛЗ 11-12  Контрактне право  

ЛЗ 13-14 Деліктне право 

ЛЗ 15-16 Сімейне право 

ЛЗ 17-18 Спадкове право 

ЛЗ 19-20 Судовий процес. Кримінальні справи 

ЛЗ 21-22 Судовий процес. Цивільні справи 

ЛЗ 23-24 Фінансове право 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до занять в межах тем ЛЗ 1-12; 

НД 2. Індивідуальні завдання (презентації, доповіді) до тем 1-12; 

НД 3. Обговорення-дискусії (групові та парні) за темами ЛЗ; 

НД 4. Підготовка до підсумкового тесту за матеріалами двох змістових модулів; 

8.   Методи викладання, навчання 

Навчання у межах дисципліни реалізується через:  

МН 1 Практичні методи (виконання вправ, проведення дослідної роботи). 

МН 2 Репродуктивні методи. 

МН 3 Робота з підручниками та релевантними інформаційними джерелами. 

МН 4 Метод спостереження й аналізу мовних явищ. 

 

Дисципліна передбачає навчання через лаборатоні заняття та практико-орієнтоване 

навчання, під час якого студенти розширюють свій словниковий запас та 

вдосконалюють навички письмового перекладу. Під час підготовки до тестового 

контролю здобувачі вищої освіти  студенти розвивають навички самостійної 

роботи, критичного та аналітичного мислення, використання знань з різних 

предметних галузей (РН 1, РН 3, РН 4). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 



ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, викладацькі 

інструктажі при виконанні практичних та індивідуальних завдань, обговорення та 

самокорекція виконаної роботи студентами. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1) та 

тестувань (М2), індивідуальних проектів та презентацій (М3), а також у формі 

групових обговорень (М4).  

Всі роботи повинні бути виконані самостійно із дотриманням принципів 

академічної доброчесності. Завдання, схожі між собою за формою та змістом, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується наступним чином: 

1. захист презентації 15 балів; 

2. підсумковий тест за змістовими модулями 25 балів; 

3. відвідування практичних занять та виконання індивідуальних завдань – 

5 бали х 12 ЛЗ = 65 балів;  

Загальна сума балів = 100 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3). 

 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко 

Ю.П., Ліпко І.П. Переклад англомовної   

юридичної літератури: навчальний посібник. 

– Вид 4-те, виправ. і доповн. – Вінниця : 



Нова Книга, 2017. – 280с.  

2. Черноватий, Л. М.,   Ганічева Т. В. , 

Зінукова Н. В.  Переклад текстів 

міжнародних англомовних угод українською 

мовою: Три базові угоди у галузі прав 

людини : навч. посіб.  – Вінниця : Нова 

Книга, 2017. – 272 с 

Допоміжна література: 

3. Павлюк, А. В. Ділове спілкування 
англійською мовою: посібник. - Тернопіль : 
Лібра Терра, 2018. – 264 с. 

4. Мисловська, Л. В. Латинська мова та 
основи юридичної термінології: підручник. - 
Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 
2015. – 280 с.    

Інформаційні ресурси в Інтернеті:  

1. Журнал «Філологічні трактати». – 2009 - 
2019. http://tractatus.sumdu.edu.ua/  

2. https://www.lawyer-monthly.com 

3. http://ukrlawcouncil.org/kurs-zagalnoyi-
yurydychnoyi-anglijskoyi-movy/ 
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