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В умовах входження України в світовий правовий простір
особливої актуальності набуває міжнародний обмін досвідом у
галузі юриспруденції. Широкий доступ до іншомовної фахової
інформації (друкованої та електронної) суттєво сприяє підвищенню рівня компетенції юриста. Тому володіння іноземною
мовою стає невід'ємним компонентом підготовки сучасного
фахівця для проведення дослідницької роботи.
Програма курсу з іноземної мови для аспірантів і здобувачів наукового ступеня покликана забезпечити підготовку
фахівця, який володіє іноземною мовою як засобом здійснення наукової діяльності в іншомовному оточенні і засобом
міжкультурної комунікації, — фахівця, який розуміє значення
адекватного володіння іноземною мовою для творчої наукової
і професійної діяльності. Тому кінцева мета курсу — формування у аспірантів і здобувачів навичок і вмінь, необхідних і
достатніх для пошуку, критичної оцінки й оброблення іншомовної фахової та наукової інформації і професійного усного й
письмового спілкування під час міжнародних контактів.
Передбачений Програмою базовий рівень комунікативних
компетенцій (володіння іноземною мовою) є практичним і
має професійно орієнтований характер.
Відповідно до Програми курсу з підготовки до кандидатського іспиту з іноземної мови, затвердженої Вченою радою
Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого аспірант (здобувач) повинен володіти підготовленим
і непідготовленим монологічним і діалогічним мовленням,
уміти складати резюме, доповіді, обговорювати професійні
проблеми, спілкуватися в побутовій сфері.
Програма спрямована на розвиток у аспірантів і здобувачів
комунікативних компетенцій в усіх видах іншомовної мовлен-

нєвої діяльності — читанні, говорінні, аудіюванні та письмі.
На практиці ознайомлення фахівця з зарубіжним досвідом
відбувається переважно через друковані та електронні канали
інформації. Тому за Програмою пріоритетним аспектом у навчанні іноземній мові є читання. Аспірант (здобувач) повинен
уміти читати оригінальну наукову літературу за фахом і володіти усіма видами читання (оглядовим, інформативним та
глибинним).
Програма передбачає усний і письмовий переклад з іноземної мови як засіб оволодіння іноземною мовою, прийом
розвитку вмінь і навичок читання, найбільш ефективний
спосіб контролю повноти і точності розуміння.
Для роботи рекомендуються аутентичні тексти за фахом
(монографічна та періодична література) за широкою тематикою, що відповідає профілю вищого навчального закладу, і за
вузькою, що відповідає фаху аспіранта ( здобувана).
Програма передбачає знання і практичне володіння граматичним мінімумом курсу вищого навчального закладу, в якому
складні граматичні явища вивчалися не лише на рівні поняття, а більш глибоко, що дозволяє використовувати їх в усному
й письмовому мовленні.
При поглибленні і систематизації знань граматичного матеріалу, необхідного для читання і перекладу наукової літератури за фахом, основна-увага приділяється засобам вираження
і розпізнавання головних членів речення, визначенню меж
членів речення (синтаксичний поділ речення); складним синтаксичним конструкціям, типовим для наукового стилю: зворотам на основі безособових дієслівних форм, пасивним
конструкціям, багатоелементним визначенням (атрибутивним комплексам), усіченим граматичним конструкціям (безсполучниковим додатковим); емфатичним (інверсійним)
структурам; засобам вираження змістовного (логічного) центру речення й модальності. Першочергове значення має оволодіння особливостями й прийомами зазначених явиш.
Особлива увага приділяється порядку слів як в аспекті комунікативних типів речення, так і усередині розповідного речення (оволодіння інверсійними структурами типу there is, il у,
es gibt: that, c'est...qui, es ist...der); вживанню займенників, допоміжних дієслів, прислівників, прийменників, сполучників;
5

ступеням порівняння прикметників і прислівників; засобам
вираження модальності.
Пропоновану Програму складено згідно з Положенням
про організацію навчального, процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України
від 2 "червня 1993 року, з урахуванням положень Державної
національної програми «Освіта», вимог та рекомендацій Вищої атестаційної комісії України, а також-типової програми
кандидатських іспитів з. іноземної мови для аспірантів,
магістрів і здобувачів вищих навчальних закладів України (автори — професори О. І. Чередниченко, Р. П. Зорівчак та ін.).
У Програмі викладено мету і завдання курсу з іноземної
мови для підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатського іспиту. Подано нормативи кінцевих навичок і
вмінь, порядок допущення до іспиту та його структуру.
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Мета і завдання курсу
Мета курсу з іноземної мови для аспірантів та здобувачів —
опанування таким рівнем знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в
усній і письмовій формах, вільне читання оригінальної літератури іноземною мовою у відповідній галузі знань, вилучення з
іноземних джерел необхідної інформації, пов'язаної з науковим дослідженням, та можливість робити повідомлення і доповіді за фахом.
Завдання курсу полягає в удосконаленні й подальшому
розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в
обсязі вузівської програми в різних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, усному спілкуванні, читанні, перекладі,
анотуванні і реферуванні, письмі).
Змістом курсу є навчання мовленнєвій діяльності за
оригінальною літературою, на базі якої удосконалюються необхідні навички і вміння в галузі читання, говоріння, аудіювання, перекладу і письма. Це дозволяє поширити і поглибити необхідні знання і вміння з фонетики, лексики, граматики.

1. Вимоги д о навичок і вмінь мовленнєвої
діяльності
Навчання різним видам мовленнєвої діяльності повинно
здійснюватися в їх сукупності і взаємозв'язку з урахуванням
специфіки кожного з них.
Читання. Завданням ставиться подальший розвиток навичок оглядового, інформативного і глибинного читання на матеріалах оригінальної наукової інформації за фахом.

Навички з оглядового читання мають забезпечувати вміння ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та у загальних рисах характеризувати загальне уявлення про його
зміст, розуміти в цілому не менш 70% основної інформації.
Інформативне читання передбачає вміння прослідковувати розвиток теми і загальну аргументацію та зрозуміти головні
положення змісту.
Навички глибинного читання відпрацьовуються на рівні
повного і точного розуміння тексту.
Кінцева мета усіх видів читання — навчитися вільно читати іноземний текст за фахом, щоб визначати його структурносемантичне ядро, виділяти основні думки і факти, знаходити
логічні зв'язки, виключати зайву інформацію тощо.
Аудіюваиня і говоріння. Завдання курсу — розвиток навичок природно мотивованого монологічного і діалогічного
мовлення.
Рівень навичок монологічного мовлення має забезпечити
можливість самостійно готувати повідомлення за проблемою,
визначати мету, методи та засоби дослідження, оброблювати дані, робити висновки та інші аспекти наукової роботи.
Навички діалогічного мовлення мають забезпечити проведення наукової дискусії за фахом та спілкування в межах побутової тематики.
Переклад/Усний і письмовий переклад з іноземної мови може використовуватися як засіб опанування іноземною мовою,
прийом розвитку навичок і вмінь читання, як ефективний
спосіб контролю повноти і точності розуміння тексту. Для формування навичок перекладу необхідні деякі відомості про особливості мови і стилю в теорії і практиці перекладу наукової літератури: поняття перекладу, еквівалент і аналог, перекладацькі
трансформації, компенсації втрат при перекладі, контекстуальні зміни, багатозначність слів, збіг і розбіжності значень,
інтернаціональні слова, «фальшиві друзі перекладача» тощо.
Показником сформованості навичок і вмінь перекладу слугують такі нормативи: за академічну годину (45 хвилин) письмовий переклад (зі словником) — 2000 друкованих знаків, для
усного перекладу — 4000-4500 друкованих знаків оригінального тексту за фахом.

Анотування і реферування. Навчання анотуванню і реферуванню (рідною й іноземною мовами) має бути спрямоване
на вироблення навичок і вмінь оформлювати отримувану
інформацію. Анотування і реферування використовується
також як прийом контролю щодо розуміння тексту. Практичне заняття анотуванням і реферуванням має передувати засвоєння деяких теоретичних засад, таких як призначення,
структура та особливості мови анотації і реферату, види анотацій (описова, реферативна) і рефератів (реферат-конспект,
реферат-резюме, оглядовий реферат), основні проблеми
контрастивної стилістики української та іноземної мов, наукового мовлення.
Кінцеві навички і вміння мають давати можливість складати іноземною мовою анотації і реферати до наукових статей,
доповідей, матеріалів дослідження тощо.
Письмо. Для розвитку різних мовленнєвих навичок і вмінь
важливе значення має також письмо іноземною мовою. Ставиться за мету періодичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного,
виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в тому числі у формі анотацій і рефератів), написання доповідей і повідомлень; приватних та ділових листів, оформлення
інших основних видів документації (заявок на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).

2. Навчання системи мови
Фонетика. В курсі іноземної мови передбачені корекція вимови, вдосконалення вимовних навичок і вмінь при читанні
вголос і усному висловлюванні. Першочергове значення приділяється інтонаційному оформленню речення (поділ на інтонаційно-смислові групи-синтагми, правила розміщення фразового і логічного наголосу, словесного наголосу в двоскладових і багатоскладових словах). Робота над вимовою ведеться як
на матеріалі текстів для читання, так і на спеціальних фонетичних вправах.
Лексика. До кінця курсу лексичний запас повинен складати не менше 3000-4000 лексичних одиниць (у тому числі

приблизно 1000 термінів з фаху, з урахуванням вузівського
мінімуму 2500 одиниць). Слід звертати увагу на специфіку
лексичних засобів вираженій.змісту текстів за фахом; багатозначність службових і загальнонаукових слів; механізм словоутворення; синонімію; омонімію; вживання фразеологічних
словосполук, слів і словосполучень, фразеологізмів, властивих
для усного мовлення в ситуаціях ділового спілкування; знання
і правильне читання скорочень, умовних позначень, формул,
символів тощо.
Граматика. Навчання має бути зорієнтоване на відпрацювання практичних навичок і вмінь з граматики іноземної мови. При поглибленні і систематизації знань граматичного матеріалу, необхідного для читання і перекладу наукової літератури за фахом, основна увага має приділятися типовим для
стилю наукового мовлення складним синтаксичним конструкціям, зворотам з неособовими дієслівними формами, пасивним конструкціям, багатоелементним означенням, усіченим іраматичним конструкціям, емфатичним (та інверсійним) структурам, засобам вираження смислового (логічного)
наголосу, модальності тощо.

3. Навчально-методичні матеріали
Навчальними текстами для читання може слугувати монографічна та оригінальна література. Підбір матеріалу для читання з фаху слід здійснювати спільно і за участю профілюючих кафедр, наукових керівників. Рекомендована література іноземними мовами повинна бути не лише навчальним матеріалом,
але й мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.
Загальний обсяг літератури за повний курс навчання має
складати 300 сторінок (обсяг однієї сторінки прирівнюється
2500 друкованих знаків).
Розвиток навичок усного мовлення має охоплювати таку
тематику: наукова робота (тема дисертації, проблема, ефективність дослідження); наукові конференції і симпозіуми: типи повідомлень, дискусія; знання та навички країнознавчої
інформації й основні ситуативні формули спілкування.
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4. Організація навчального процесу
Програма курсу з підготовки аспірантів і здобувачів до
складання кандидатського іспиту з іноземної мови розрахована на 10 годин лекційних занять, 140 годин аудиторних занять
(на групу з п'яти осіб), 40 годин консультацій та 280 годин самостійної роботи для аспірантів, 25 годин практичних занять
для здобувачів та три години на перевірку їх рефератів.
Організація навчального процесу здійснюється згідно з календарним планом, в якому визначаються зміст кожного заняття, види занять за тижнями, конкретний навчальний матеріал (тексти, мовний матеріал за аспектами і т. ін.), час виконання, співвідношення групових та індивідуальних занять,
кількість і послідовність лекцій, періодичність індивідуальних
консультацій.
З огляду на те, що аспіранти (здобувачі) повинні навчитися широко використовувати іноземну мову в своїй практичній
діяльності, слід передбачати систематичну інтенсивну самостійну роботу. Тому на кожний час аудиторних занять
аспірант (здобувач) повинен витрачати не менше двох годин
самостійної роботи, з тим щоб загальний бюджет навчального
часу складав 420 годин (140 годин аудиторних занять і 280 годин позааудиторної підготовки).
На початку курсу читаються 10 лекцій, в яких розкриваються такі питання: мета і завдання курсу, іспитові вимоги,
лексико-стилістичні особливості науково-технічної літератури, терміноутворення, типи анотацій і рефератів, особливості
користування словниками і довідковою літературою тощо.
На практичних заняттях рекомендується використовувати
мовні (лексичні і граматичні) і мовленнєві комунікативно
спрямовані вправи (трансформаційні, на техніку перекладу,
підстановку, доповнення, скорочення і розширення речення);
питально-відповідні вправи; вправи на розкриття змісту тексту, знаходження в тексті окремих місць, абзаців, речень, що
ілюструють певні положення і є відповіддю на попередньо
посташіене питання або відповідають попередньо складеному
плану; завдання на встановлення в тексті невідповідностей із
запропонованими положеннями; самостійне членування
тексту на смислові частини і визначення заголовків до них;
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складання плану; скорочення абзаців і речень. Слід також
практикувати вправи на виявлення логічного стрижня статті,
тематичне узагальнення основних думок. Обговорення тексту
повинно виходити за межі простого відтворення його змісту.
Висловлювання (підготовлені й непідготовлені) мають включати пояснення іноземною мовою окремих положень, графіків і
процесів (згадуваних у тексті), елементи критичного аналізу,
відповідні коментарі й оцінки, короткі повідомлення за заданою темою. В тематиці для розвитку навичок усного мовлення
перевага повинна надаватися професійним питанням, які
пов'язані з науково-досліцницькою роботою аспіранта.
На індивідуальних заняттях уточнюються й з'ясовуються
всі питання, що виникають під час самостійної роботи над
текстами, і подається звіт про зроблене. Звіт може мати форму
бібліографічної підбірки, вибіркового усного й письмового
перекладу, усних й письмових анотацій і рефератів, узагальнення матеріалу за окремими статтями (оглядового реферування), стислих повідомлень і доповідей рідною й іноземною
мовами за прочитаним матеріалом. Частково контроль самостійної роботи може проводитися й на групових заняттях.
У разі потреби (прогалини в індивідуальній підготовці,
складність матеріалу, відступ від навчального графіку з
об'єктивних причин тощо) передбачаються додаткові консультації загальним обсягом 10% від курсу навчання.
Зацікавленість до вивчення іноземної мови підвищується,
якщо в період навчання рекомендована література іноземною
мовою є не тільки навчальним матеріалом, а й має безпосереднє відношення до дисертаційного дослідження аспіранта (здобувача).
Можна також рекомендувати проведення серед аспірантів
конференцій і симпозіумів іноземною мовою, залучати їх до укладання галузевих термінологічних словників, виконання замовлень профілюючих кафедр щодо письмових перекладів, анотування і реферування книг і журнальних статей тощо.

5. Форми поточного контролю і вимоги на іспиті
Систематичний контроль є дійовим засобом зміцнення
знань, навичок і вмінь, важливим способом управління процесом засвоєння навчального матеріалу.
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Поточний контроль передбачає регулярний облік і контроль виконання різних видів домашніх завдань, засвоєння
лексико-граматичного матеріалу, ведення словника (особливо
термінологічного). На аудиторних заняттях переважають усні
форми контролю.
Проміжний контроль ставить за мету перевірку результатів
удосконалення навичок і вмінь, перелічених у першому розділі,
і може проводитися тричі протягом курсу навчання.
Підсумковою формою контролю є кандидатський іспит.
До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти і здобувані, шо мають відповідний рівень підготовки, склали
норми читання неадаптованої літератури за фахом та підготували реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат складається з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних
іноземною мовою, словника (1000 термінів даної галузі науки)
та повідомлення про наукове дослідження, викладеного іноземною мовою в обсязі двох машинописних сторінок.
Звітними документами про складання кандидатського
іспиту є реферат і протокол з результатами іспиту.
Загальна оцінка виводиться на підставі результатів іспиту.

6. Структура кандидатського іспиту
1. Читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту за фахом. Обсяг — 2000 друкованих
знаків. Час виконання — 45 хвилин.
2. Письмове анотування іноземною мовою (500 друкованих
знаків) україномовного тексту загальнонаукового характеру
обсягом 4000-4500 друкованих знаків. Час на виконання —
40 хвилин. Допускається використання словників.
3. Тест з граматики, лексики.
4. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження за фахом.

7. Рекомендована навчальна літерату ра
Гончар О. В., Лисицька О. П., Мошинсъка О. Ю., СЫонок В. П.,
Частник О. С. Підручник'з англійської мови «English for Law
Students». — X.: Право, 2004 — 409 с.
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Кондратьева Л. С., Мульчина Ж. В., Нітенко O B., Черкашин С. В. Німецька мова. - X.: Право, 2004,— 316 с.
Бордва Т. А., Гончар О. В. Keys to English. Інтегрований
курс. - X.: РИФ, 2004. - 282 с.
Словники (New English-Ukrainian Ukrainian-English
Dictionary, English-Russian Comprehensive Law Dictionary, New
Russian-English Law Dictionary та ін.)
Довідкова юридична література.
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Навчальний матеріал
з англійської мови
Іменник (рід, число, відмінок).
Артикль (загальні правила вживання).
Прикметник (загальні правила утворення та вживання).
Числівник (загальні правила утворення та вживання).
Займенник та його форми.
Дієслово (система часів).
Форми дієслова активного стану.
Форми дієслова пасивного стану.
Неособові форми дієслова.
Дієприкметник (форми, утворення) та його функції.
Інфінітивні звороти.
Герундій.
Модальні дієслова та їх замінники.
Граматичні звороти.
Прислівник (ступені порівняння).
Вживання сполучників.
Слова-замінники.
Порядок слів у реченні (типи речень).
Типи запитань (спеціальні, роз'єднувальні та ін.).
Англійські складні речення.
Емфатичні конструкції.
Узгодження часів. Пряма та непряма мова.
Способи словотворення.

Зразок завдання до кандидатського іспиту
з англійської мови
І, Перекладіть текст рідною мовою
The Independence of the Judiciary: Basic Principles
The independence of the judiciary is certainly an essentiaol
principle, which underpins what today is termed the «state governed
by rule of law» in accordance with the proposition of the separation
of powers, as defined by Montesquieu in the XVIII century. As that
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great philosopher stated in his work «The Spirit of the Law» (Book
XI, §6), «There is no (...) freedom if the power to judge is not
separate from the legislative and executive powers». «All would be
lost», he added, «if the same man, or the same body of rulers, nobles,
or people exercised all three powers: that of making the laws, that of
executing public resolutions and that of judging the crimes and
disputes of individuals».
The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
of 26 August 1789 (Article 16) proclaimed that: «Any society in
which there is no guarantee of rights or clear separation of powers is
without a constitution».
It is for this reason that independence is bestowed on judges purely
for the protection of the rights of individuals seeking justice. It is not a
judicial privilege. Dependence on political power or hierarchical
superiors means peace and the guarantee of a quiet life forjudges who
adapt themselves to such a role: independence means responsibility, the
confrontation of differing points of view, the acceptance of being the
subject of public discussion, the challenge of being able to convince not
by force of the principle of authority but through rational argument,
together with firmness and professional skill.
On the other hand, it is evident that independence requires a
separate status for judges that sets them clearly apart from public
servants. That most distinguished Italian exponent of comparative
law, Gino Gorla, observed as much in the course of the preliminary
drafting of the Italian Constitution, which entered into force in 1948:
«The judge cannot be placed on the same level as other public
servants (...). Judges should be regarded as being set apart from the
ordinary run of public servants because they are not, in reality,
dependants of the state but are themselves the state in one of its
constitutional organs; they are the living symbol, not of the
«dependent» public servant, but of autonomy, of the exercise of
personal rights, and their very life should be autonomy in every
sense of the word».
The principle of the separation of powers, to which judicial
independence is closely linked, is not accepted and understood in the
same way in the various legal and court systems that exist in Europe
today. Nobody could seriously deny, for example, that the judiciary
in the United Kingdom enjoys a situation of total and perfect
independence; and yet it is the same system in which the person
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considered as being Head pf the Judiciary, the Lord Chancellor, at
thé same time exercises the functions of Minister of Justice, Speaker
of the House of Lords and the country's leading judge.
II. Зробіть анотацію поданого тексту
Анотація визначається як коротке викладення тексту,
обсягом не більше 150 слів.
Нижче наведено основні кроки написання анотації:
Скажіть декілька слів про автора.
Поясніть мету і головну ідею тексту двома-трьома
короткими реченнями.
Зверніть увагу на співвідношення з іншими працями у даній
галузі (якщо такі є).
Виявіть точку зору автора щодо праці.
На цьому етапі анотацію може бути завершено.
Далі Вам пропонується п.іан анотації:
Чого стосується текст ?
На чому автор зосереджує увагу?
Що ще зображено у тексті?
Що виділяє автор?
Чим автор завершує текст ?
Нижче вам пропонується схема анотації:
The text (the page) I have read deals with (concerns) Criminal law
(the branch of the science it is devoted to).
This text (this page) is an abstract from the scientific article (the
monograph) under the title «...».
The book (the monograph) was published in 2001 in Kiev.
In the first paragraph of the page (of the text) it goes about (мова
йдеться про)...
In the second paragraph the author characterises (analyses,
explains) the legal issues of....
In the third paragraph he singles out (виділяє) the main peculiarities (characteristics, features) of....
In the fourth paragraph it is stressed (underlined) thai....
In the fifth paragraph he cites a primary source (Article/Section
of)....
In the next paragraph the author comes to the conclusion (reaches
the conclusion) that....
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Summing all it up he points out that ....
In my opinion / to my mind this text (book, monograph etc.) is of
great (certain) value; up-to-date / outdated a bit; of great importance
to/for scientists in the field of Criminal law (to/for criminal jurists).
•

•
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Незалежність судової влади та її форми
Перш за все слід зауважити, що не тільки судова влада в
цілому, а й також кожен суддя стикаються з проблемою автономності. Тому ми можемо говорити про автономність і незалежність судової влади або про автономність і незалежність
суддів. І справді, устрій країни повинен гарантувати не тільки
незалежність судової влади від інших гілок влади та інших державних органів, a i e також незалежність судді від інших аспектів економічного і соціального життя, в тому числі в межах
судової системи.
Дедалі частіше ставиться питання про «внутрішню» незалежність у судовій владі. Зрозумію, що використання в межах
судової влади ієрархій, які застосовуються, наприклад, в органах виконавчої влади або деяких із її підрозділів (військо, місцеве самоврядування, поліція тощо), загрожуватиме судовій
безсторонності і неупередженості. Як ми побачимо даті, одним
із імовірних способів розв'язання цієї проблеми може стати передача повноважень, якими зазвичай був наділений повноважний представник виконавчої влади, іншому органу, наприклад, такому, як Вища рада суддів, чим досягається подвійний
результат: Вища рада суддів забезпечує «зовнішню» незалежність судової влади (зокрема від інших державних органів)
і захищає «внутрішню» незалежність судової влади (зокрема
від своїх внутрішніх «керівників»).
Тут також слід згадати і споконвічну проблему незалежності судової влади віл економічних і фінансових органів. JIa
Фонте нарікав («Тварини, хворі на чуму»), що зааежно від того,
«будеш ти сером Джоном чи просто нікчемним Джеком, суд
називатиме тебе білим або чорним». Тут треба також згадати,
що всюди або майже всюди у світі правила, які регулюють
діяльність судової влади, забороняють суддям займатися
підприємницькою діяльністю, бути членами ради директорів
компаній тощо. І якраз з огляду на це судді повинні одержува18
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ти відповідну грошову винагороду, а також мати особливий
(навіть «привілейований») статус, який би захищав їх від будьякого зовнішнього впливу.
Іншою формою незалежності судової влади є її незалежність від політичних партій. З одного боку, країни Центральної
і Східної Європи, протидіючи традиції, яка змушувала суддів
бути членами партії, що перебувала при владі, забороняють
суддям бути членами якої б то не було партії. З другого ж боку,
північноєвропейські країни, зокрема країни загального права,
здебільшого вважають суддів звичайними громадянами, а
відтак, такими, що не можуть бути позбавлені права належати
до якоїсь із політичних організацій.
t

III. Граматичне тестування
Виберіть дієслово-зв'язку або допоміжне дієслово
a. do;
b. does;
с. is;
d. are;
e. am.
1. Where ... your son study?
2. ... it snowing now?
Виберіть англійські еквіваленти для слів, які стоять у дужках
3. (Ці) books are thin.
a. this;
b. these;
с. that;
d. those
4. He has ( làëî) friends here.
a. many;
b. few;
c. a lot of; d. little
5. Show us (яку-небудь) picture.
a. few*,
b. so;
c. a few; d. any
6. They are busy with (своїми) lessons.
a. her;
b. his;
c. their;
d. its
7. Where are (її) parents?
a. her;
b. his;
c. their;
d. its
8. This town is very green because there are a lot of trees in
(його) street?
a. him;
b. his;
c. it;
d. its
Виберіть відповідні змісту слова для таких речень
9. Is there ... clean water in the bottle?
a. few;
b. any;
c. many; d. some
10. Tom is busy with his lessons. Don't speak to ... now.
a. he;
b. his;
c. him;
d. her
19
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Виберіть вірну форму дієслова
11. We were watching TV while the children ... in the garden.
a. will be playing; b. played;
c. were playing;
12. This plant... before we came to live in this town.
a. was built;
b. has been built; c. had been built
13. The letter is not ready yet. It... still ... into English.
a. is being translated; b. is translated; c. has been translated
14.1 shall ring you up as soon as I . . . home.
a. came;
b. come;
c. shall come
Виберіть англійські еквіваленти для слів, які стоять у дужках
15. We thought that you (прийняли) their invitation.
a. had accepted;
b. accepted;
c. have accepted

IV. Б е с і д а за т е м о ю « М у Scientific Interests»
і
Для бесіди з екзаменатором рекомендується підготувати
текст, у якому Ви розповідаєте про себе, про свою освіту, називаєте тему дисертації, проблеми, які збираєтесь an&ibyeamu у
своєму дослідженні, згадуєте наукового керівника. Приблизні
фрагменти такого тексту наведено нижче
My name is Olga Sidorenko. In 2002 I successfully graduated
from the Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine and
decided to continue my studies at the Academy as a researcher of
law. In October 2002 I successfully passed entrance examinations
and entered master's degree (postgraduate) course of the Yaroslav
the Wise National Law Academy of Ukraine. Now I am a master (a
postgraduate student) of the Civil Procedure Department. My scientific adviser is an associate member of the Ukrainian Academy of
Law Sciences, professor of the Civil Procedure Department
Kovalenko Volodimir Ivanovitch.
I have been interested in problems of Civil Procedure since I was
a student. I attended the scientific circle and made reports on various
questions connected with civil procedure. When solving problems
concerning this sphere of law, I realized that there are a lot of theoretical and practical issues to be solved in this branch of Ukrainian
law. Answers to these difficult and very important questions can be
given only by legal science so 1 decided to investigate scientific
problems of Civil Procedure.
20

щ ^ -г -," •

ЩШЇЩЩЩ^ЩШЩШІШЩ?"''

'

f

•
The theme of my thesis for master's (postgraduate) degree is
«Means of proving». The urgency of this problem is that a lot of
changes in current legislation and in practice of giving and implementing of court's judgments have taken place lately. The aim of
civil proceeding is to establish objective truth in a case that depends
greatly on correct applying of substantive and procedural law rules.
According to Article 1 of the Civil Procedural Code court mustn't
limit itself to submitted evidence but should use all the means provided for by the law to ascertain objectively true circumstances of a
case, rights and duties of parties. Means of proving are procedural
form of evidence and it is a source of information about the facts.
Researches in this direction can contribute greatly to the development and improvement of the Ukrainian Civil Procedural legislation
and courts' practice.

Іменник, рід, число.
Артикль (частковий, поєднаний).
Прикметник: рід, число.
Присвійні прикметники.
Ступені порівняння прикметників.
Числівник.
Займенник та його типи.
Займенникові дієслова.
Дієслово. Часова форма Présent.
Часова форма Passé composé.
Часова форма дієслова lmperfait.
Часова форма Futur simple.
Часова форма Plus-que-parfait.
Часова форма Passé simple.
Пасивна форма.
Дієприкметник теперішнього часу.
Дієприкметник минулого часу.
Абсолютний дієприкметниковий зворот.
Дієприслівник.
Інфінітивний зворот.
Умовний спосіб.
Прислівник. Ступені порівняння прислівників.
Питальне речення.
Підрядне умовне речення.
Узгодження часів дійсного часу.

Зразок завдання до кандидатського іспиту'
з французької мови
І. Перекладіть текст рідною мовою
LE DROIT PÉNAL E T LA PROCÉDURE PÉNALE
EN FRANCE
Le système répressif contemporain s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles.
22
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Droit pénal et Procédure pénale visent à y pourvoir par la mise en
oeuvre de trois principes:
'
Le principe de légalité. — Ce principe peut ainsi s'énoncer: «pas
d'infraction et pas de peine sans texte de loi». Il signifie que toutes
les infractions doivent être prévues par la loi et à chaque infraction,
la loi qui la définit et la crée, attache une peine précise.
On voit se définir, à la lumière du principe fondamental de légalité, le double domaine du Droit pénal, régi par le Code pénal: les
infractions et la sanction pénale frappant ces infractions.
1. Le principe du respect des droits de la défense. — Ce principe
est visé à donner au citoyen des garanties de liberté individuelle: les
limites, par exemple, de la garde à vue, des perquisitions et saisies,
de la détention provisoire, les formalités de l'interrogatoire d'un
inculpé, l'organisation des voies de recours, sont autant de règles que
la Procédure pénale édicté pour assurer respect des droits de la
défense.
2. Le principe de l'aptitude au reclassement social. — Ce
principe joue après condamnation, dans l'exécution des peines privatives de liberté, sanctions les plus représentatives d'un système
répressif. Ces peines privatives de liberté doivent être aménagées de
façon que le condamné reçoive sa chance de revenir dans la société
et d'y jouer un role normal (art.728 du Code de Procédure pénale).
La complexité des rapports sociaux de nos jours multiplie les
procès civiles ou s'opposent le demandeur et le défendeur, soutenus
par leurs avocats qui introduisent le procès et les défendant en audience publique. Dans la justice civile, c'est le particulier qui, demandant protection au juge, introduit et poursuit l'action.
Au contraire, dans le cas d'infraction aux lois, c'est l'Etat qui
doit en poursuivre la répression: des lors «l'acton publique» est
engagée.
Chaque action publique comprend quatre actes:
1-er acte. Le procurer de la République est saisi de l'affaire.
2-е acte. L'enquête préalable: le procureur la confie à la police
judiciaire qui constate l'infraction, dresse des procès-verbaux.
3-е acte. L'instruction: le juge d'instruction recherche les
auteurs de l'infraction, procède à l'interrogatoire de l'inculpé, rend
une ordonnance de non-lieu ou renvoie devant le tribunal compétent.
4-е acte. L'audience: l'inculpé, devenu prévenu (en correctionnelle) ou accusé (en Cour d'assises) est interrogé par le président; les
23
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témoins défilent à la barre; puis viennent les plaidoiries du substitut
et des avocats; enfin le tribunal se retire pour délibérer et rend son
jugement.

II. Зробіть анотацію поданого тексту
Реформування судової влада
в сучасних умовах
Розбудова України як правової держави і формування громадянського суспільства зумовили необхідність здійснення в
Україні судово-правової реформи. Однак у суспільну свідомість усе наполегливіше впроваджується думка про те, що основне завдання цієї реформи полягає у піднесенні соціального престижу суду, щоб зробити його надійним гарантом захисту прав і свобод особи, забезпечити справедливе розв'язання
конфліктних ситуацій, надати суду такого статусу, за якого він
був би недосяжним для сторонніх втручань, незалежним і
підкорявся тільки закону.
Шлях до незалежності суду пролягає через формування судової влади, котра становить єдине ціле як одна із трьох гілок
влади.
Джерелом державної влади в демократичній країні є народ, а законодавець (парламент) як основний носій суверенної влади народу делегує судовій владі повноваження, що стосуються здійснення конституційного контролю та правосуддя.
Таким чином, судова влада набуває самостійності і незалежності, у тому числі й від законодавчої влади.
Судова влада — це надання спеціальним органам держави —
судам повноважень вирішувати віднесені до їхньої компетенції питання, які виникають при застосуванні права, і здійснення цих повноважень шляхом конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного та господарського судочинства із додержанням процесуальних форм як гарантії
законності і справедливості прийнятих судами рішень.
Україна, здобувши незалежність, проголосила намір створити демократичне суспільство та побудувати правову державу, в якій мають усебічно забезпечуватися права і свободи людини, і цей намір проголошено у Декларації про державний
суверенітет України.
24
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Одним із нагальних завдань розвитку державності в Україні було й залишається подальше реформування судової системи, що передбачає становлення в Українській державі незалежної судової влади, діяльність якої має бути спрямована на
захист прав людини, забезпечення соціальної стабільності та
режиму законності у державі і здійснюватися виключно засобами правового характеру.
III. Граматичне тестування
Оберіть правильний варіант і підкресліть його
Us ... le programme de la conférence d'étudiants. ...-ils bien
leur travail ?
A.fait
B. faites
C. font
L'égalité des citoyens devant la loi n ' . . . possible que dans un
Etat de droit.
a
B. est
C. sont
La société démocratique doit se développer ... des intérêts du
peuples dans son ensemble.
A. Partant
B. en partant
C. partir
Des négociations sur la réduction des missiles nucléaires
stratégiques ... l'année passée entre les deux grands Etats.
A. ont eu lieu
B. auront lieu
C.avoirlieu
La force et la menace ne ... jamais au futur être les instruments
de la politique extérieure.
A. doivent
B. devaient
C. devront
Il faut toujours tenir compte de l'étroite liaison ... entre le droit
et le statut juridique de la personne dans la société.
A. existant
B. en existant
C. exister
Le jury a prononcé le jugement du tribunal. D'après le jugement
prononcé, le criminel ... être emprisonné.
A. dut
B. devait
C. devoir
25

-Ш'ЖрШ
і*

:

mm?

ШМПВЯИІ

Ceux qui participent aux débats ont la possibilité d'exprimer
publiquement ... avis et ... propositions.
A. leurs
B. leur
C. ses
*
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Le citoyen privé de sa liberté est celui qui ... un crime.
A. commet
B. a commis
C. commettra
Au cours de l'histoire de l'humanité, des catégories juridiques...
aux différents systèmes politiques et socieux.
A. ont été adoptées B. viennent d'être adoptées C. être adopté
... les experts, les organes supérieurs adoptent les principales
décisions concernant le travail, les salaires, etc.
A. consulter
B. ont consulté C. après avoir consulté
La comission vient d'examiner tous les projets, et à présent on
... le meilleur.
A. va choisir
B. choisir
C. a choisi
Il y a 3 heures que les diplomates ... pour Paris a une conférence
internationale très importante.
A. partiront
B. vienent partir C. partent
On ... une deuxieme fois, si aucun candidat n'a pas la majorité
au premier tour.
A. votera
B. vient de voter C. a voté
Chaque ministre choisit les personnes ... peuvent l'aider et avec
lesquelles ils forment un cabinet.
A. que
B. qui
C. dont

IV. Бесіда за темою: Mon intérêt scientifique:
Je m'appelle Olga Sidorenko. En 2002 j'ai terminé avec succès
l'Académie National du droit de l'Ukraine Yaroslav le Sage et j'ai
décidé de continuer mes études à l'académie. En octobre de 2002 j'ai
bien passé mes examens et je suis entrée aux études doctorale de
l'Académie Nationale du droit de l'Ukraine. Maintenant je suis candidat à l'agrégation (bourcier (-ère) de thèse) de la chaire du procès
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civile. Mon dirigeant scientifique est membre de l'Académie des
Sciences du droit de l'Ukraine, professeur en titre de la chaire du
procès civil Kovalenko Volodimir Ivanövitch.
Quand j'étais étudiante je m'intéressais aux problèmes du droit
civil. Je visitais le cercle d'études scientifiques, je préparais les rapports sur les divers sujets du procès civil. En résolvant les questions
de cette branche du droit j'ai compris que dans ce domaine du droit
ukrainien il y a beaucoup de problèmes théoriques et pratiques à
résoudre. Ce n'est que la science actuelle du droit qui peut donner les
réponses à ces questions très graves et compliquées. C'est pourquoi
j'ai décidé de faire le travail de recherche scientifique en procès
civil.
Le sujet de ma thèse est «Les moyens des preuves». L'actualité
de ce problème consiste en ce que le temps dernier dans la pratique
judiciaire on a présenté beaucoup d'amendements législatifs à rendre un arrêt. L'objectif de la procédure civile est d'établir la vérité
objective, qui dépend de l'application ligitime des normes du droit
en procès civil. En application de l'article I du Code de procédure
civile le tribunal ne doit pas se limiter des témoignages présentés
mais il doit utiliser tous les moyens prévus par la loi pour constater
la vérité objective des circonstances d'une affaire, des droits et obligations des Parties. Les moyens des preuves sont une forme procédurale des preuves, une source d'information sur les faits. Les investigateurs scientifiques peuvent modifier et développer le Code de
procédure civile de l'Ukraine et la pratique des tribunaux.
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Навчальний матеріал
з німецької мови

: J

Іменник. Вимінювання іменників.
Артикль.
Прикметник. Відмінювання прикметників.і ЙММаШІ
Числівники.
_ .
• •
Займенники (особові, вказівні, присвійні, зворотні,
питальні, відносні займенники).
Займенники es, man.
Дієслово (часові форми).
Пасивний стан дієслова (часові форми).
Модальні дієслова (wollen, dürfen, können, sollen, müssen).
Допоміжні дієслова ('haben, sein, werden).
Дієприкметники (функції в реченні).
Відокремлюваний дієприслівниковий зворот.
Інфінітивні групи.
Інфінітивні конструкції {haben, sein+zu+ інфінітив).
Кон'юнктив.
Займенникові прислівники.
Прийменники з (Dativ, Genitiv, Akkusativ).
Складносурядне речення.
Складнопідрядне речення (види підрядних речень).
Поширене означення.
Словотвір.

Зразок завдання до кандидатського іспиту
з німецької мови
І. Перекладіть текст рідною мовою
Die Grundlagen der Staatsordnung
Fünf Prinzipien prägen die staatliche Ordnung des Grundgesetzes: Deutschland ist Republik und Demokratie, Bundesstaat,
Rechtsstaat und Sozialstaat.
Die republikanische Staats form findet ihren verfassungsmäßigen Ausdruck vor allem in der Bezeichnung «Bundesrepublik
Deutschland». Äußerlich tritt sie dadurch in Erscheinung, dass der
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durch Wahl berufene Bundespräsident das Staatsoberhaupt ist.
Grundlage der demokratischen Staatsform ist das Prinzip der
Volkssouveränität. Die Verfassung sagt, dass alle Staatsgewalt vom
Volke ausgeht. Dabei hat sich das Grundgesetz für die mittelbare, die
repräsentative Demokratie entschieden. Das heißt: die Staatsgewalt
muss durch das Volk anerkannt und gebilligt werden, sie wird aber
nicht mittelbar durch Entscheidungen des Volkes ausgeübt. Dies ist
«besonderen Organen» der Gesetzgebng, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung anvertraut. Das Volk selbst übt die ihm
zustehende Staatsgewalt vornehmlich in der Wahl der Abgeordneten
für das Parlament aus.
Das Grundgesetz hat sich fur das Konzept «einer streitbaren
Demokratie» entschieden. Dies rührt aus den Erfahrungen der
Weimarer Republik her, die von radikalen verfassungsfeindlichen
Parteien untergraben wurde. Grundgedanke der streitbaren
Demokratie ist es, dass das freie Spiel der politischen Kräfte dort eine
Grenze finden muss, wo die Demokratie mit Mitteln der Demokratie
beseitigt werden soll. Daher enthält das Grundgesetz die Möglichkeit,
politische Parteien zu verbieten, wenn sie die demokratische
Staatsordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen.
Die Verfassungsentscheidung für den Bundesstaat bedeutet, dass
nicht nur dem Bund, sondern auch den 16 einzelnen Bundesländern
der Rang von Staaten zukommt. Sie haben eine eigene, auf gewisse
Bereiche beschränkte Hoheit, die sie durch eigene Gesetzgebung,
Vollziehung und Rechtsprechung wahrnehmen. Nach der Verteilung
von staatlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auf Bund und Lander
liegt das Schwergewicht der Gesetzgebung beim Zentralstaat, dem
Bund, während die Länder vor allem fur die Verwaltung zuständig
sind. Diese Aufgabenteilung ist ein wesentliches Element im
grundgesetzlichen System der Gewaltenteilung und Machtbalance;
sie trägt dazu bei, das Aufkommen einer einzigen, übermächtigen
Staatsgewalt zu verhindern.

II. Зробіть анотацію поданого тексту
Основні напрямки конституції ФРН
Конституцію ФРН було створено 23 травня 1949 року і змінено 21 ірудня 1983 року. Перші 17 статей основного закону
містять перелік найважливіших основних прав. До цих прав
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належать класичні свободи, такі я к свобода совісті, сумління,
висловлення думок і скликання зборів, право вільного пересування, таємниця листування і право на власність. '
Парламенти як законодавчі органи повинні так само сумлінно керуватись основними правами громадян, як і уряди, суди, органи самоврядування, поліція і збройні сили.
Згідно з основними правилами гідність людини є недоторканною. Кожний має право на вільний розвиток своєї особистості, на життя і недоторканність свого тіла. Всі люди є рівними перед законом. Чоловіки й жінки мають рівні права. Свобода віросповідання, сумління і свобода релігійних переконань та
вибір світогляду є недоторканними.
Гарантується свобода преси. Цензура заборонена. Мистецтво і наука, дослідницька і викладацька діяльність є вільними
від впливу держави чи її установ.
Шлюб і сім'я знаходяться під наглядом держави.
Всі німці мають право збиратись мирно і без зброї, на шо
не потрібні дозвіл держави чи її санкції.
Недоторканними є таємниця листування, а також поштова та телеграфна таємниця.
Всі німці користуються правом вільного пересування по
всій території країни. Вони можуть вільно обирати професію,
місце роботи і навчання.
Однак на чоловіків покладено почесний обов'язок вступати
до лав збройних сил ФРН, прикордонних військ чи підрозділів
цивільного захисту, якщо їм виповнилося повні 18 років.
Недоторканним є також місце проживання.
Обшуки у приміщеннях осіб можуть проводитися за
рішенням судових органів. Гарантуються власність і право
наслідування.
Нікого не можна позбавити громадянства. Жоден німець
не може бути висланий за кордон.
Особи, які політично переслідуються, мають право на
політичний притулок.

III. Граматичне тестування
Виберіть правильну форму дієслова
1. Nachdem ich Abitur ..., nahm ich das Studium an der
Akademie auf.
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;:

a) gemacht hatte
b) machte;
c)'mache.

- ,
«

2. Wenn du köstliche Gerichte gut zubereiten ..., brauchst du ein
Kochbuch.
a) wolltest;
b) wollest;
c) willst.
3. Da die Vorlesungen erst im Oktober ..., muss ich jetzt
Einführungsveranstaltungen besuchen.
a) begonnen haben;
b) beginnen; ,
c) begannen.
4. Da der Nummerus clauses in diesem Jahr sehr hoch ausgefallen ist,...viele Studierwillige ...
a) sind abgelehnt worden;
b) werden abgelehnt;
c) wurden abgelehnt.
5. Man muss alle Einzelheiten beachten, damit das Projekt Hand
und Fuß haben....
a) kann;
b) könnte;
c) konnte.
6. Seitdem Jan sein Studium an der Universität ..., machte er
Zivildienst.
a) abbricht;
b) abbrach;
c) abgebrochen hatte.
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7. Kaum ... es von der Stunde, rannte er aus dem
Klassenzimmer hinaus.
•st.
"
a) läutete;
b) läutet;
c) hatte geläutet.
8. Jedesmal, wenn ich die Zeitung kaufe, ... ich darin alles mit
großem Interesse.
a) las;
b)lese; .
c) habe gelesen.
9. Seit ich deine Kusine ..., pflegte sie immer modisch und
attraktiv auszusehen.
«

a) gekannt habe;
b) gekannt hatte;
c) kannte.
10. Während unsere Kinder bei ihren Eltern die Ferien ..., waren
wir auf Costa Brava auf Urlaub.
a) verbringen;
b) verbracht haben;
c) verbrachten.
11. Ich schreibe an dich, sobald ich in Berlin....
a) ankomme;
b) ankommen werde;
c) angekommen bin.
12. Wenn unsere Nachbarn ihre Partys .. ..konnten wir bis spät in
die Nacht hinein nicht einschlafen:
a) abhalten werden;
b)abgehalten hatten;
c)abhielten.
32

13. Du verlässt dein Zimmer nicht, bis du mit deinem Aul її/
ferig ....
a) bist;
b) warst;
c) ist.
14. Ehe der Unterricht begann,... die Schüler über ihre Reise nn
den Chiemsee diskutiert.
a) dikutierten;
b) hatten diskutiert;
c) diskutieren.
15. Als sie Hochleistungssportlerin war, ... sie Standing auf ilu
Gewicht aufpassen.
a) müsste;
b) musste;
c) muss.

IV. Бесіда за темою «Gesprächsthema:
Ich und meine wissenschaftlichen Interessen»
Ich heiße Walerij Sidorenko, bin Bewerber am Lehrstuhl fui
ökologisches Recht der Nationalen juristischen Akademie. Ich bin
24 Jahre alt. Meine Heimatstadt ist Genitschesk (Gebiet C'nerson).
Ich bin Absolvent der Juristischen Fakultät an der Universität
Simferopol. Meine Fachrichtung ist Rechtswissenschaften. Seit
2002 habe ich in der Bezirksstaatsanwaltschaft der Stadt
Genitschesk gearbeitet. Ich war für Fragen des Umweltschutzes
zuständig.
Seit Mai 2004 arbeite ich als Oberstaatsanwalt in der
Gebietsstaatsanwaltschaft Cherson. Hier bin ich nicht nur für Fragen
des Unweitschutzes, sondern auch des Bodenschutzes zuständig.
Meine praktische berufliche Tätigkeit hat das Thema meiner wissenschaftlichen Arbeit festgelegt. Es lautet: Haftung der Bürger für
eigenwillige Nutzung eines Bodenstückes. Mein wissenschaftlicher
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Berater ist Professor, Doktor der Rechtswissenschaften Kowalenko
M.W. Er unterrichtet am Lehrstuhl fur ökologisches Recht.
Das Ziel meiner Arbeit ist die Untersuchung der zivilen, kriminellen und administrativen Haftung der Bürger fur eigenwillige
Bodennutzung.
Die Aktualität meines Themas gründet sich auf die Ergebnisse
der Verabschiedung des neuen ukrainischen Gesetzbuches von 2001.
In diesem neuen Gesetzbuch hat man meiner beruflichen Erfahrung
nach viele wichtige Momente der Bodennutzung außer acht
gelassen. Das hat eine massenhafte gesetzwidrige gewaltsame
Aneignung der Boden hervorgerufen.
Bis auf heute ist keine gründliche theoretische Untersuchung der
Bodennutzung durchgeführt worden. Aber die Praxis macht
Änderungen am Gesetzbuch notwendig. Eben darin besteht auch die
praktische Nützlichkeit meiner Untersuchung.
Die Aufgaben dieser Untersuchung liegen in folgendem:
Begründung einer zivilen, kriminellen untf administrativen Haftung
der ukrainischen Bürger für eingenwillige gewaltsame Aneignung
der Böden. Solche Aneignung ist in der Ukraine zum Alltag geworden, Die Gründe sind folgende: das Privateigentum auf Grund und
Boden ist in der Ukraine gesetzlich noch nich anerkannt worden. Die
Grundstücke dürfen von Bodennutzern nur gepachtet werden. Die
Parlamentarier sind in dieser Frage noch nicht einig. Einerseits geht
es um prinzipielle Ablehnung selbst der Möglichkeit eines Kaufs
oder Verkaufs von Grundstücken, andererseits besteht man auf
möglichst schneller Verwandlung der Bodenstücke in Ware.
Die heutige Gesetzgebung stellt einen Kompromiss für verschiedene politische Kräfte im ukrainischen Parlament dar. Diese
kompromisshafte Lösung bildet aber eine Grundlage für Missbrauch
und Missstände auf diesem Gebiet, für Korruption auf allen Ebenen
der Macht sowie fur gefährliche Verbrechen.
Solche Verbrechen liegen auch im Bereich des ökologischen
Rechts. Verantwortungslose und räuberische Bodennutzung
gefährdet in vielen Fällen nicht nur die Böden, sondern auch die
Existenz von vielen Tierarten und schließlich die Existenz von
Menschen. Diese Überlegungen machen das schnelle Eingreifen im
Bereich der Bodennutzung absolut ßotwendmg. Man muss klare
Regeln für alle natürlichen und juristischen Personen ausarbeiten.
Das Fehlen solcher Regeln bremst auch die wirtschaftlichen
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Reformen im Lande, verhindert langfristige Investionen in ukrainische Wirtschaft, schreckt die Investoren ab, macht jeglichen Business
im Bereich der Landwirtschaft zum Provisorium, verlangsamt die
Entwicklung des Mittelstandes.
Heutzutage verfügt die Ukraine über mächtige Naturressourcen.
Zu den wichtigsten zählen aber ukrainische Schwarzböden, zahlreiche kleinere und größere Flüsse, Seen und Teiche, zwei Meere. Das
Schlimmste ist: diese Ressourcen werden räuberisch benutzt und
schließlich vernichtet. Die neue Gesetzgebung oder das neue
Gesetzbuch soll diese negativen Erscheinungen verhindern und alle •
Momente der Bodennutzung kontrollieren.
Was mich persönlich anbetrifft, so stehe ich nur am Anfang
meiner wissenschaftlichen Untersuchung. Ich habe erst im Frühling
meine Kandidatenprüfung in Philosophie mit «gut» abgelegt. So
habe ich noch viel zu schaffen, bis ich mit meiner Untersuchung fertig werde. Allerdings habe ich vor, aktuelle theoretische Quellen aus
der internationalen Praxis der Bodennutzung und des Umweltschutzes
durchzuarbeiten.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ
РЕФЕРАТУ
1. Загальні положення
Написання реферату з іноземної мови є обов'язковим елементом підготовки до складання кандидатського іспиту. Реферат має бути самостійною, завершеною роботою, побудованою на перекладі прочитаної оригінальної літератури, що
відображує наукові інтереси аспіранта (здобувача), його знання, навички, вміння і виступає формою залучення автора до
специфіки теоретичної наукової праці. Реферат є цілісною, завершеною за певною структурою працею, де автор послідовно, логічно викладає зміст поставленої проблеми. Крім цього,
повинні мати місце її творче осмислення, інтерпретація, тлумачення останньої, узагальнення, розв'язання як науково значущої проблеми.

2. Структура реферату
Структура реферату з іноземної мови містить: план, вступ,
основну частину, висновок.
У вступі з'ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні завдання і мета реферату.
В основній частині розкривається сама тема дослідження.
При цьому автору необхідно не тільки висвітлити основні
проблеми обраної теми і можливе їх розв'язання, а й показати
різні підходи і по можливості запропонувати власну інтерпретацію, свої форми й методи вирішення поставлених питань.
У висновках підбиваються підсумки роботи, резюмується.
наскільки вдалося виконати задумане, вирішити заявлене у
вступі.
Завершує реферат список використаної літератури, якщо
аспірант (здобувач) користувався кількома джерелами. Якщо
аспірант (здобувач) користувався одним джерелом, то воно
вказується на титульному листі.
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3. Вимога д о оформлення реферату
Як і будь-яка дослідницька робота, реферат з іноземної
мови має бути правильно оформлений (містити суворість і
точність цитування, адекватність переказу точки зору того чи
іншого автора, його поглядів, ідей, висунених проблем і положень, достовірність посилань). До оформлення реферату ставляться такі вимога:
а) перша сторінка (без номера) відводиться для титульного
листа і не входить у загальне число сторінок (зразок додається);
б) на другій сторінці наводиться план, який включає такі
реквізити: вгорі посередині сторінки друкується слово
«ЗМІСТ», нижче — «Вступ» (без позначення- номера), потім
позначені номерами розділи, яких має бути чотири, п'ять.
Наступний розділ «Висновки» також не позначається номером. На останньому місці плану (також без номера) стоїть
«Список використаних джерел». Сам список додається наприкінці реферату з нової сторінки;
в) після сторінки з планом наводиться текст реферату з
послідовним повторенням назви розділу. Наприкінці кожного
розділу повинні бути зроблені відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують наукову роботу загальні власні
висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою;
г) список літератури, яка вивчається і цитується, складається відповідно до порядку її використання або в алфавітному порядку, наприклад:
Dorn N. Drugs importation / / The British Journal of
Criminology. - 1998. - No 4. Aut. - P. 537-560.
Innes M. The media as an investigative resourse in murder
enquiries / / The British Journal of Criminology. — 1999. — No 2.
Spr. - P. 269-285.
Swanson R. Criminal Investigation. — Chicago: IRWIN, 1995. —
230 p.;
г) реферат друкується на одній сторінці стандартного аркушу
паперу через 1,5 інтервали, з полями не менше за 3 см ліворуч,
1,5 см праворуч, по 2 см зверху і знизу У рядку має бути не більше
65 символів (з урахуванням літер, пропусків, розділових знаків).
Шрифт — Times New Roman, 14. Кількість рядків на сторінці не
повинна перевищувати ЗО. Обсяг реферату — до 25 сторінок;
д) реферат має бути ретельно вичитаний і прошитий.
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РЕФЕРАТ
з прочитаної англійською мовою літератури
«INJURY A N D DEATH INVESTIGATION»
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Виконав:
Здобувач кафедри
криміналістики
І. І. Іванов.
Консультант з англійської мови:
доктор філологічних наук,
професор Л. І. Петров
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Методичні вказівки
з підготовки до кандидатського іспиту
з іноземної мови для аспірантів і здобувачів
наукового ступеня з юридичних
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