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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СУЧАСНОГО ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИА – ЮРИСТА
Сьогодні, коли іноземна мова стає найголовнішим фактором для існування та спілкування людей у світі, значних змін зазнала і вища школа. Новітні компетентності вимагають здатність спілкування іноземною мовою.
Юрисдикція не стала виключенням, перед майбутніми юристами ставлять
ряд нових вимог, щодо відповідності його в сучасному світі. Тобто, юрист
повинен: бути кваліфікованим спеціалістом, компетентним, для того щоб достойно конкурувати на ринку праці. Надання професійної освіти правника,
пов’язано з оволодінням іноземної мови, що є однієї з вагомих факторів
культури юриста. Іноземна мова є вагомим засобом для професійної діяльності сучасного здобувач вищої освітиа – юриста.
Серед науковців ,що досліджують дану тему, це Н. Бориско,
О. Леонтьєва, В. Мокиенко, М. Нефедової, Ю. Пассова, Е. Турчанинова,
В. Фурманової, Н. Чайковської і багатьох інших дослідників. На сьогодення
ця тема залишається відкритою для багатьох дослідників, які постійно намагаються поліпшити становлення мови в житті юриста. Загальної функцією
мови є спілкування, тобто вона виступає як спосіб пізнання цього світу. Вивчаючи англійську мову здобувач вищої освітии пізнають культури інших
країн та професій , тобто здобувач вищої освітии мають філологічний спосіб
пізнання.
Актуальність вивчення англійської мови, насамперед потрібно заради
спеціалізації для міжнародного права та корпоративних юристів. Сфера діяльності юриста занадто велика, тобто вона об’єднує усі сторони суспільного
життя , тому здобувачу вищої освіти потрібно вивчати іноземну мову. По
перше - юрист, якийзаймається міжнародними документами та проходить
практику за кордоном, повинен мати високий рівень англійської мови. По229
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друге, юрист може вести переговори з іноземної компанією. А саме може бути медіатором, ця діяльність стає все більш популярної в світі. По-третє,
юрист приймає участь у міжнародних конференціях. Наприклад, «
International forum: problems and scientific solutions» або « Сучасні методики
навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» .
Також, слід зазначити,що готується проект щодо встановлення англійської мови, як основного предмета для ЗНО при вступі до вищого навчального
закладу. Для цього МОН розробило та затвердило Концепцію розвитку
англійської мови в університетах, яка передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра. Документ передбачає організацію мовних курсів та інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менш як В1 стане обов’язковою умовою для вступу, В2 – для випуску, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними та проводити регулярні «скринінги знань», зокрема, запровадити обов’язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.
Також Концепція передбачає:Проходження обов’язкового «скринінгового» тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) з метою встановлення рівня володіння мовою.Якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати
участь у конкурсі на вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але такі
абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1. [1]
Насамперед, для юристів існують різноманітні курси , а саме :
-Афендікова: англійська для юристів ( підручник написаний у 1998 році,
але має потужну базу знань) Зеликман А. Я .: Англійська для юристів (посібник Зелікмана є частиною навчально-методичного комплексу, який розроблений для здобувач вищої освітиів юридичнихспеціальностей. Саме це
посібник вважається основним для більшості курсів юридичної англійської.
Основа посібника: формування основних видів мовленнєвої діяльності на
професійному юридичному матеріалі. Посібник розрахований на 90-120 академічних годин (в залежності від рівня знань здобувач вищої освітиа, які бере
його до рук). Саме тому, якщо ти вирішив вивчати юридичну англійську,
перша книга, яку потрібно знайти – це не Оксфордський словник або том
Агати Крісті. Це – посібник Зелікмана) [2] В наш час, коли існує багато можливостей для вивчення мови , потрібно усі використовувати. Тому що , саме
за іноземною мовою є наше майбутнє. Усі конференції, міжнародні договори
, вступи до вищих навчальних закладів та прості екзамені у школах також
побудовані на англійській мові., що через років 5, в Україні прирівняють англійську мову до державної, як зараз вважається українська. Для юриста володіти мовою є найголовнішим завданням, тому що без нього юрист вважається не кваліфікованим. Зараз все будується на різноманітності технологій та мов. Кожна розумна людина повинна знати декілька мов , щоб не
було бар’єрів у спілкуванні. Через інтернет можливе вивчення іноземної мо230
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ви. А саме: можно дивитися фільми та серіали на англійській мові , читати
книги та слухати пісні. Юрист може читати вирішення ООН на англійській
мові чи новини інших країн ,які мають таку ж англосаксонську правовий
звичай .Вивчення англійської мови, стає найбільш актуальнішим, цього вимагає сьогодення.
1. https://zib.com.ua/ua/print/138485-angliysku_movu_hochut_zrobiti_obovyazkovoyu_dlya_vstupu_do_v.html.
2.https://enguide.ua/ua/magazine/angliyskiy-dlya-yuristov.

Сафонова Т. Р.
здобувач вищої освіти
юридичного факультету
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Науковий керівник:
Поліщук М. Г.
доцент кафедри
цивільно-правовихдисциплін
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Останнім часом все більше процесуалістів намагаються обґрунтувати
єдність та відмінність видів цивілістичного процесу, а також інститутів і
окремих норм галузей процесуального права. Одним із таких процесуальних
інститутів є процесуальні строки, які відіграють важливу роль у механізмі
судового захисту прав. Слід вказати, що на відміну від Цивільного кодексу
України, де строк визначений як певний період у часі, зі спливом якого
пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення, ЦПК України не містить
визначення процесуальних строків.
Проте, М.Й. Штефан зазначає, що категорія "строк" у ЦПК України визначається як момент часу (diesinguo, terminus) - останній день триває до 24-ї
години, і як проміжок часу (diesintraguem, dilatio) - обчислюється роками, місяцями та днями. Згідно з його визначенням, цивільно-процесуальні строки це строки, встановлені ЦПК України для вчинення процесуальних дій судом
та учасниками цивільного процесу.
О.В. Андрійчук більш детально пояснює цивільно-процесуальний строк
через його владно-регулятивну правову природу як елемент регулювання по231

