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Будь-яка людина, що займається викладанням англійської мови для юристів-
міжнародників і дбає про якість освітніх послуг, які вона надає, повинна перш за все 
скласти чітке уявлення про те, чого саме мають навчитися студенти, аби вони були 
конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці й гідно представляли свою 
країну. Разом з тим викладач змушений враховувати реальні умови, у яких він працює, 
щоб знайти оптимальні шляхи й методи досягнення поставленої мети.  

В Україні існують особливі умови, реалії та традиції юридичної освіти. 
Найсуттєвішою характеристикою є те, що викладачі іноземної мови для юристів, по-
перше, не є носіями цієї мови, по-друге, не є правниками. Спробуємо пояснити, чому 
для таких викладачів набагато гострішою, ніж для викладачів мови в інших 
професійних галузях, є проблема обізнаності у фахових питаннях. Достатньо 
поширеною серед спеціалістів з методики викладання англійської для професійних 
цілей є точка зору, згідно  якої викладач не зобов’язаний детально розбиратися у 
предметі, оскільки він може покластися на студентів як на експертів у фаховій сфері, і 
його завданням є  фокусувати увагу лише на мовному аспекті [4]. Однак, на наш 
погляд,  такий підхід є мало прийнятним у викладанні англійської для юристів. На 
відміну від інших галузей, наприклад, таких як медицина або математика, що є 
універсальними за змістом, право є національно-специфічним. Правова система кожної 
країни створюється у  конкретних історичних умовах і є втіленням її звичаїв та 
традицій. Отже, якщо студент добре знає право України, це в жодному разі не означає, 
що він так само легко зможе орієнтуватися у праві іншої країни. Цілком природним є 
те, що автентичні тексти, які використовуються у викладанні англійської для юристів, 
як правило, містять інформацію стосовно правових систем англомовних країн, тобто 
країн загального права.  Українські ж студенти вивчають цивільно-правову систему, і 
такі тексти викликають у них труднощі не лише мовного характеру. На заняттях вони 
часто ставлять викладачеві англійської мови питання з права, просять розтлумачити 
значення термінів, які не мають точних еквівалентів  в українській мові. У той же час 
слід зважити на те, що наших студентів не надто цікавить англійське чи американське 
право як таке. «У зв’язку з тим що англійська мова дедалі стає мовою міжнародного 
спілкування, юридична англійська швидко втрачає свої зв’язки з англомовними 
країнами.  Найбільш вірогідним є сценарій, за яким юридична англійська буде потрібна 
студентам для того, щоб пояснювати деякі аспекти своєї національної системи… 
іноземним клієнтам (які можуть і не бути носіями англійської)» [6, с.9]. Ось чому у 
викладанні юридичної англійської велика увага приділяється порівнянню і 
співставленню автентичних матеріалів з відповідними аспектами українського права. 
При цьому, спонукаючи студентів пояснити те чи інше питання свого національного 
права англійською, викладач повинен усвідомлювати, що вони не зможуть зробити це 
інакше, як використовуючи звичні для них українські терміни і намагаючись 
перекласти їх на англійську. Але переклад юридичної термінології є завданням 
підвищеної складності навіть для фахового лінгвіста, а не лише для студента. Він 
вимагає не абияких когнітивних зусиль і не зводиться лише до пошуку еквівалента у 
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двомовному словнику. До того ж двомовні словники не завжди ефективно допомагають 
знайти необхідний еквівалент. Вони тільки пропонують низку можливих перекладів, 
але часто не вказують, до якого варіанта англійської мови належить даний переклад. 
Так, наприклад, якщо студенту або викладачу необхідно буде перекласти український 
термін «статут товариства з обмеженою відповідальністю», і він звернеться до 
Українсько-англійського юридичного словника [2], у відповідній статті «статут» йому 
не буде запропоновано жодного  еквівалента саме цього терміну. Проте у цій статті 
подаються еквіваленти терміну «статут акціонерного товариства»: articles 
[memorandum] of association, терміну «статут корпораціїї»: articles of association 
[incorporation], certificate of incorporation, corporation by-laws, а також різноманітні 
еквіваленти терміну «статут»: statutory instrument,  charter, statute, ordinance, 
constitution, regulation(s), standing orders, enactment, articles, assize, assise, by-laws, 
manual. Насправді дуже важко вибрати оптимальний варіант, коли словник не дає 
жодної примітки, яка б пояснювала відмінності між еквівалентами, і коли людина не 
знає, що memorandum of association та articles of association є двома складовими статуту 
компанії у Великій Британії, що, аналогічно, articles of incorporation та  by-laws 
складають статут корпорації у США, і що в Україні статут господарського товариства є 
єдиним документом, який не поділяється на окремі складові. Очевидно, що оскільки 
правові системи є національно-специфічними,  юридичні поняття, які в них 
сформувалися не є тотожними. Отже, коли йдеться про переклад юридичних термінів, 
відношення еквівалентності не є відношенням тотожності, і його слід розглядати як 
відношення подібності [8, с.1092].  

Зазначені вище особливості вимагають від викладача юридичної англійської  
дуже великих додаткових зусиль і затрат часу на вивчення різноманітних аспектів як 
систем англомовних країн, так і правової системи своєї країни. І хоча його завданням є 
викладати «мову через  право, а не право через мову» [7], він мусить усвідомлювати, 
що неможливо навчити юридичної мови без достатньо глибокого аналізу змісту 
юридичних понять.  

Важливою передумовою отримання позитивних результатів є чітке розуміння 
викладачем,  чого саме він має навчати, як оцінювати знання й уміння набуті 
студентами і скільки часу на це знадобиться. В Україні викладачі англійської для 
юристів мають керуватися «Програмою з англійської мови для професійного 
спілкування (АМПС)» [3], розробленою за участю Британської ради й рекомендованою 
Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. Ця Програма 
встановлює національні параметри викладання та вивчення, що відповідають 
міжнародно визнаним стандартам, описаним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з 
мовної освіти [1]. Перш ніж розробляти свої власні навчальні плани АМПС та 
навчальні матеріали, окремі ВНЗ, факультети і кафедри повинні провести ретельний 
«аналіз вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВНЗ, прийнятих 
Міністерством освіти і науки України: ОКХ та ОПП; конкретних посадових інструкцій, 
розроблених і затверджених підприємствами, інститутами та організаціями; результатів 
опитування спеціалістів, викладачів і студентів ВНЗ» [3, с.19]. 

Зважаючи на обмежений обсяг нашої статті, як приклад такої спроби наведемо 
один із основних елементів ЕНМК для спеціальності «Міжнародно право», який було 
розроблено та постійно оновлюєтеся кафедрою іноземних мов №2 Національного 
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Так, згідно робочої програми 
необхідність дисципліни «Іноземна мова: корегувальний курс» обумовлена сучасними 
вимогами, що висуваються до рівню професійної підготовки студентів-юристів. 
дисципліна тісно пов'язана і виступає пререквізитом для наступних дисциплін: 
«введення в юридичну англійську мову», «юридична англійська мова», «студії з 
юридичної англійської мови», а також фахових дисциплін згідно з напрямом 
підготовки. Викладання базується на таких принципах дидактики як  використання 
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компетентнісного підходу; орієнтація освітньої діяльності на результати навчання, їх 
систематичний моніторинг і самооцінку; використання принципу дидактичної спіралі; 
принцип фундаментальності й професійної спрямованості змісту, методів і форм 
навчання; академічна свобода учасників освітнього процесу. Предмет дисципліни: 
іноземний суспільно-політичний науковий дискурс, необхідний для формування 
професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, 
соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі. Теми розподілянні за чотирма модулями: 1. 
Вища освіта. Особистий та професійний успіх. 2. Культура та суспільство. Публічний 
виступ. 3. Наука та технології. Проблеми навколишнього середовища. 4. Демократія та 
права людини. Зв’язки з громадськістю. Навчальна дисципліна виступає пререквізитом 
для вузькоспеціальних аспектів вивчення мови професійного спілкування і являє собою 
новий перспективний напрям міждисциплінарних досліджень, що набуває особливої 
актуальності в умовах розбудови правової держави і реформування правової системи. 
[5]. 

Важко перебільшити роль іноземної мови у професійній підготовці юристів, чия 
робота  пов’язана з міждержавними відносинами, міжнародним бізнесом тощо. 
Зрозуміло, що навчальні плани, за якими готуються такі спеціалісти, мають 
передбачати особливі форми й методи викладання іноземної мови, а також відводити 
набагато більшу кількість часу для  її вивчення, ніж програми для юристів, які 
спеціалізуються на національному праві. 
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