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ПЕРЕДМОВА 
 
 

У системі інноваційних змін, що відбуваються в українському 
суспільстві, одне із перших місць посідає оновлення змісту вищої освіти 
задля підготовки компетентних і конкурентоспроможних випускників, 
які завдяки якісній іншомовній підготовці, можуть реалізувати свою 
соціальну та мовну мобільність у міжкультурному спілкуванні та 
співпраці. Сьогодні відбувається пошук способів підвищення якості 
навчання за рахунок нових методів і технологій. 

Технології диференціації навчання у психолого-педагогічній науці 
ХХ століття присвячено значну кількість наукових праць, у яких 
досліджено різні її аспекти: 

− психологічний (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін, 
Ю. Гільбух, В. Давидов, І. Дубровіна, Є. Кабанова-Меллер, Л. Фрідман, 
Є. Климов, Я. Коломинський, Г. Костюк, В. Крутецький, С. Рубінштейн); 

− методико-дидактичний (М. Акимова, Ю. Бабанський, О. Бугайов, 
І. Бутузов, В. Володько, С. Гончаренко, Д. Дейкун, Г. Литвиненко, 
В. Монахов, В. Орлов, І. Унт, В. Фірсов); 

− технологічний (В. Вінник, С. Григор’єв, В. Гузєєв, С. Кожухов, 
Н. Лобко-Лобановська, С. Логачевська, Д. Ниник, О. Раєвський, 
І. Ромашко, Г. Левітас, О. Савченко, І. Самігуллін, С. Скидан, В. Па-
ламарчук, І. Чередов). 

Диференціацію як технологію та підхід до навчання різних 
предметів на рівні початкової та середньої школи досліджено багатьма 
вченими (Н. Баглаєва, Н. Деменева, С. Логачевська, Т. Степанова 
(математика), Л. Морозова (хімія), В. Андріяшина, О. Братанич, 
В. Одегова (українська мова), Т. Гордієнко (фізика), Л. Жовтан, 
О. Королюк, Т. Дейніченко (предмети природничо-математичного 
циклу), Н. Огановська, Л. Власова (фізична підготовка), Я. Фруктова 
(біологія), Т. Вишпинська, Н. Христюк (іноземні мови). Диференціацію 
пізнавальних ситуацій описано О. Корсаковою, В. Рижовою, Л. Петровою. 
Організацію та форми диференціації визначено в роботах Д. Савельєва, 
В. Лаврентьєва, І. Осмоловської, Г. Коничевої та інших. 

Психологічні та виховні аспекти диференціації навчання в школі 
описано Ю. Борисовою, І. Гребеневим (диференціація методів навчання в 
залежності від когнітивного стиля учня), К. Магнітською (диференціація 
навчання як нейрофізіологічна проблема), А. Фурманом, Н. Клокар, 
В. Сергієчко (психодіагностичні моделі диференціації навчання), 
І. Якиманською (психолого-педагогічні проблеми диференціації навчання), 
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А. Алексєєвою, Б. Новгородською та Є. Перченковою (виховні аспекти 
диференціації навчання) тощо. 

Диференціацію навчання у вищих навчальних закладах представлено 
дослідженнями Т. Гусак (диференційоване навчання майбутніх учителів 
початкових класів), Л. Мартиросян (диференціація навчання у процесі 
вивчення дисциплін педагогічного циклу), Т. Станівської (підготовка 
майбутнього вчителя до здійснення диференціації навчання). 

Проблемі комплексної диференціації навчання присвячено роботи 
П. Розенбаума (комплексно-диференційована система навчання іноземної 
мови) та Л. Власової (комплексна диференціація як фактор забезпечення 
якості навчально-виховного процесу). 

Питання диференціації та індивідуалізації навчання іноземних мов 
розглянуто у «Програмі з англійської мови для професійного спілкування» 
[22], загальною метою якої є формування професійної іншомовної 
компетентності студентів нефілологічних спеціальностей, що сприятиме 
їхньому ефективному функціонуванню в навчальному та професійному 
середовищі. У контексті Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти 
студент розглядається як суб’єкт, який сам ставить собі мету навчання, 
а викладач вибирає для нього стратегію досягнення цієї мети за 
допомогою диференціації. 

Аналіз сучасних досліджень, пов’язаних із визначенням ролі 
диференціації у вищому навчальному закладі, свідчить про те, що 
попри значну увагу науковців до цього питання, практика впровадження 
диференціації навчання у процес іншомовної підготовки студентів 
нефілологічних спеціальностей залишається недостатньо розкритою, 
що вимагає розв’язання таких суперечностей: 

– між підвищенням вимог до рівня іншомовної підготовки студентів 
вищої школи і недостатнім рівнем володіння іноземними мовами 
випускників вищих навчальних закладів; 

– між наявними науковими передумовами диференціації навчання 
та недостатньою розробкою теоретичних аспектів упровадження 
диференціації навчання у процес іншомовної підготовки студентів 
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів; 

– між фрагментарним упровадженням диференціації навчання 
іноземних мов і потребою практики в інноваційних формах організації 
педагогічного процесу. 

Актуальність зазначеної проблеми, необхідність усунення визначених 
суперечностей та потреба в розробці педагогічною наукою теоретичних 
та дидактичних матеріалів для іншомовної професійної підготовки 
студентів нефілологічних спеціальностей, які потребують додаткової 
мотивації до вивчення іноземної мови порівняно з майбутніми філологами, 
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уможливили теоретичне обґрунтування технології комплексної дифе-
ренціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, що передбачає розподіл студентів на 
динамічні типологічні групи, диференціацію дидактичного іншомовного 
матеріалу та диференціацію навчання професійно спрямованого 
спілкування іноземною мовою з опорою на міжпредметну координацію. 
Відповідно до гіпотези дослідження реалізація розробленої технології 
сприятиме підвищенню рівня іншомовної підготовки майбутніх фахівців 
нефілологічного профілю. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ  
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
 

Спираючись на наукові дослідження вітчизняних учених [4; 6; 7; 
12; 15; 18; 22], які визначили структуру педагогічної технології: 
концептуальна основа; змістовна частина навчання (мета, зміст навчального 
матеріалу); та процесуальна частина (організація навчального процесу, 
методи і форми навчальної діяльності та роботи викладача, діагностика 
навчального процесу), теоретично обґрунтовано та розроблено технологію 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефіло-
логічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

На нашу думку, комплексне використання диференціації (диференціація 
іншомовного дидактичного матеріалу, диференціація навчання професійно 
спрямованого іншомовного спілкування з опорою на міжпредметну 
координацію) у динамічних типологічних групах, а також диференціація 
методів поточного та підсумкового контролю, тестів для самоперевірки і 
постійного спостереження за ходом навчання (психологічні тести, 
аркуші самоперевірки, співбесіди тощо), дозволяє не тільки покращити 
загальний рівень володіння іноземною мовою, а й зробити її вивчення 
вмотивованим завдяки зміцненню міжпредметних зв’язків у процесі 
фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. 

Словник української мови визначає комплекс як «сукупність предметів, 
пристроїв, програм, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле; 
у комплексі, в знач. присл. – спільно, воєдино, не роз’єднуючи, не 
відділяючи одного від іншого, поєднуючи з чим-небудь» [24, c. 267]. 

У філософському енциклопедичному словнику комплекс – це «з 
точки зору психології нероздільне ціле (на противагу гештальту, який 
є роздільним цілим). Комплекс часто з’являється завдяки цілісному 
сприйняттю його частин» [27, с. 217]. 

Враховуючи вищенаведені визначення, ми вважаємо, що технологія 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефіло-
логічних спеціальностей вищих навчальних закладів є педагогічною 
технологією з особливою організаційною формою, де викладач поділяє 
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студентів на динамічні типологічні групи і пристосовує навчально-
виховну роботу до визначених типологічних особливостей, використовує 
диференціацію іншомовного дидактичного матеріалу (завдання, що 
різняться за змістом, складністю, а також відповідні методи і прийоми), 
диференціацію навчання іншомовного спілкування, враховуючи професійну 
спрямованість цих студентів та міжпредметну координацію (рис. 1). 

Основні складові технології комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей визначено на 
основі розроблених у педагогічній теорії та практиці вимог, що 
висуваються до педагогічної технології взагалі та до рівневої організації 
навчального процесу студентів зокрема. До зазначених вимог належать: 

– визначення чіткої системи цілей навчання іноземних мов 
студентів нефілологічних спеціальностей; 

– установлення вихідного стану навчальних можливостей студентів 
та формування типологічних груп; 

– конструювання навчального циклу, створення програми комплексної 
диференціації (диференціація іншомовного дидактичного матеріалу 
для вивчення на заняттях та самостійної роботи, диференціація завдань 
та матеріалів для навчання професійно спрямованого спілкування 
іноземною мовою з опорою на міжпредметну координацію); 

– реалізація запланованих завдань, організація навчальної діяльності 
студентів; одержання інформації про хід діяльності, оцінювання поточних 
результатів; 

– уточнення цілей навчання, внесення необхідних корективів; 
– підсумкове оцінювання результатів навчання; 
– повторне відтворення циклу без змін або з корекцією. 
Цілісне системне бачення технології комплексної диференціації 

навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів дозволяє обґрунтувати її на теоретичному рівні та 
визначити дидактичні принципи індивідуалізації та диференціації 
навчання й професійної спрямованості як системоутворювальні, а 
також систему принципів, до якої включаємо наступні: 

− індивідуалізації та диференціації навчання (іншомовна підготовка 
проходить в індивідуальному темпі з диференціацією іншомовних 
дидактичних матеріалів, складності та видів роботи, форм та методів 
контролю); 

− професійної спрямованості (володіння іноземною мовою за 
професійним спрямуванням дає можливість працевлаштування в 
міжнародних компаніях та банках, що передбачає кар’єрний рост та є 
метою випускників вищих навчальних закладів); 

− гуманізації й гуманітаризації; 
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Рис. 1. Технологія комплексної диференціації навчання іноземних мов 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
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− системності й послідовності (послідовна реалізація системи 
дидактичних та методичних матеріалів є передумовою засвоєння знань 
та опанування умінь і навичок використання іноземної мови в 
повсякденному, академічному та професійному спілкуванні); 

− доступності й достатнього рівня складності (дидактичні матеріали 
підбираються викладачем з урахуванням рівня досягнень студентів цієї 
групи); 

− самостійної діяльності (робота з іншомовним дидактичним 
матеріалом виконується самостійно); 

− наочності та моделювання (оскільки наочно-образні компоненти 
мислення відіграють дуже важливу роль у житті людини, їх використання 
в навчанні виявляється вкрай ефективним); 

− зв’язку теорії з практикою; 
− міцності (пам’ять людини має вибірковий характер: чим важливіше, 

цікавіше та різноманітніше представлений матеріал, тим краще він 
закріпляється і довше зберігається, тому використання на практиці 
отриманих знань і умінь, як ефективний спосіб їх засвоєння, в умовах 
ігрового (модельованого) середовища сприяє їх найкращому засвоєнню); 

− пізнавальної мотивації (іноземна мова не є фаховою дисципліною 
для студентів нефілологічних спеціальностей, тому її вивчення має 
бути вмотивованим та професійно спрямованим, що передбачається 
введенням міжпредметної координації у навчанні фахових дисциплін 
та професійно спрямованої іноземної мови); 

− проблемності (під час заняття студент вирішує конкретну 
дидактичну проблему, використовуючи для цього свої знання, уміння 
та навички; опиняючись в умовах, що відрізняються від ситуацій на 
занятті, він на практиці проводить самостійну пошукову діяльність, 
активно розвиваючи при цьому свою інтелектуальну, мотиваційну, 
вольову, емоційну та інші сфери). 

Ураховуючи задані принципи диференціації навчання, викладач 
іноземної мови на занятті виконує функції джерела знань (надає 
інформацію та вчить її використовувати згідно рівня розуміння), 
порадника (допомагає обрати додаткові джерела інформації та адаптувати 
їх), коректора (надає повний спектр диференційованих завдань, 
спрямованих на засвоєння матеріалу, та коригує процес засвоєння) та 
аналітика (оцінює результати та вирішує чи доречне повторне 
відтворення матеріалу зі змінами або без). Такими функціями наділяється 
викладач під час вивчення тем загальної та професійно спрямованої 
іноземної мови. 

Крім того, викладач повинен використовувати різні підходи, технології 
та методики в процесі диференціації навчання іноземної мови студентів 
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нефілологічних спеціальностей з метою підвищення мотивації та 
вдосконалення рівня володіння іноземною мовою. З огляду на це, в 
процесі іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей 
нами використано: пошуково-творчий підхід, тандем-метод, конструк-
тивістський та соціально-конструктивістський підходи, технологію 
неперервної ділової гри, креативні інформаційні технології, проектну 
методику активації пізнавальної діяльності студентів, компаративну 
технологію та міжпредметну координацію у навчанні фахових дисциплін та 
професійно спрямованої іноземної мови. 

РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ 
НА ДИНАМІЧНІ ТИПОЛОГІЧНІ ГРУПИ 

Диференціація навчання враховує психофізіологічні особливості 
студентів (типологічні властивості нервової системи) у комплексі з 
психологічними факторами (особливості пам’яті, темпераменту, стратегій 
мислення) і здатне забезпечити природовідповідне формування професійної 
компетентності студентів і всебічний розвиток їх індивідуальних 
здібностей (М. Алієв [1], О. Братанич [5], В. Володько [10], О. Корсакова 
[16], В. Шадриков [14]). 

У рамках нашого дисертаційного дослідження було здійснено 
експериментальний розподіл студентів на динамічні типологічні групи 
для комплексної диференціації навчання іноземних мов. При розподілі 
враховувалися ієрархічні особливості студентів, враховуючи загальні 
(тип характеру, професійна орієнтація, навченість, працездатність, 
працелюбність, здоров’я) та особисті властивості (специфічні харак-
теристики пам’яті, мислення, рівень пізнавальної самостійності). 

Реалізацію технології комплексної диференціації навчання іноземних 
мов студентів нефілологічних спеціальностей у експериментальних 
групах забезпечують визначені нами педагогічні умови: 

1) передбачення труднощів, що виникають у студентів при засвоєнні 
граматичного, фонетичного або лексичного матеріалу; 

2) врахування загальної готовності студентів до наступного виду 
діяльності; впровадження диференційованих завдань з іноземної мови 
для самостійного позааудиторного виконання; 

3) використання в системі диференційованих завдань індивідуального 
та групового характеру, загальної та професійної спрямованості; 

4) урахування принципів міжпредметної координації; забезпечення 
творчої активності та самостійності студентів під час виконання 
диференційованих завдань з іноземної мови; 
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5) проведення перспективного аналізу: для чого плануються завдання, 
чому їх треба використати на цьому етапі заняття, як продовжити 
роботу на наступних заняттях. 

Розподіл студентів в експериментальних групах проводився за 
результатами попереднього анкетування та тестування (дві динамічні 
типологічні підгрупи). Після кожного триместру передбачалось опитування 
студентів та викладачів з метою з’ясування ефективності запропонованих 
заходів. Двічі на рік проводились діагностичні контрольні роботи, 
теми та завдання яких було диференційовано (варіативні, розраховані 
на студентів з різним рівнем сформованості комунікативної компетенції). 
Постійно вдосконалювались програми, приводились у відповідність до 
запитів студентів робочі тематичні плани викладачів. Проводилась 
робота з узагальнення та обробки проміжних результатів експерименту 
серед студентів другого та третього курсів. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ІНШОМОВНОГО 
МАТЕРІАЛУ 

Дидактично доцільне використання викладачем дидактичного 
іншомовного матеріалу суттєво впливає на процес організації навчальної 
діяльності студентів нефілологічних спеціальностей, її результативність 
та зумовлюється індивідуалізацією та диференціацією навчання (на 
відміну від навчального посібника, розрахованого на середній рівень 
володіння мовою, дидактичний матеріал може містити в собі достатню 
кількість навчального матеріалу, що враховує індивідуальні особливості, 
рівень розумової діяльності та мотивацію кожного студента); особли-
востями пізнавальних психічних процесів (наочно-образний характер 
пам’яті, індивідуально-конкретний тип мислення, мимовільну увагу, 
абстрактну уяву), що передбачають використання наочності та впливають 
на безпосереднє сприйняття, якість розуміння, запам’ятовування 
навчальної інформації; координаційно-інтегруючою функцією навчального 
посібника (можливість комбінування його змісту з іншими засобами 
навчання). 

Електронні підручники з іноземної мови, програми-перекладачі та 
навчальні програми з іноземної мови надають студентам можливість 
вивчати лексику, граматику, діалоги, прослуховувати себе та дикторів, 
тематичні диски, лекції обраною мовою – все це підвищує інтерес 
студента до предмета, прискорюють навчання й забезпечують краще 
засвоєння знань та сприяє вивченню мови в цілому. 

Дидактичними цілями використання навчального дидактичного 
матеріалу є формування знань, їх закріплення, узагальнення та 
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повідомлення інформації. Інформаційно-пошуковий дидактичний матеріал 
також слугує джерелом повідомлення інформації, що має на меті 
формування знань. Імітаційний дидактичний матеріал, крім повідомлення 
інформації та формування знань, слугує формуванню вмінь. Демонстра-
ційний матеріал повідомляє інформацію та формує знання. Тренажери 
використовуються з метою формування вмінь та контролю засвоєння, 
а контролюючий дидактичний матеріал закріплює знання та контролює їх 
засвоєння. 

Аналіз педагогічної літератури із зазначеної теми та власний 
викладацький досвід дозволив виділити такі основні види дидактичного 
матеріалу, що використовувалися нами під час реалізації технології 
комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефіло-
логічних спеціальностей вищих навчальних закладів: 

− дидактичні тексти для навчання роботі з різними джерелами 
інформації (навчальним посібником, картами, довідниками, словниками, 
електронними ресурсами); 

− загальні плани деяких видів пізнавальної діяльності: вивчення 
наукових фактів; підготовки та проведення експерименту; проведення 
науково-технічного дослідження; вимірювання; аналізу графіків та таблиць; 

− інструкції з проведення порівняння, узагальнення, аналізу, синтезу; 
− завдання на формування навичок порівняння та аналізу, уміння 

доводити свою точку зору, виявлення причинно-наслідкових зв’язків 
та узагальнення; 

− завдання різного рівня складності: репродуктивного, перетво-
рювального та творчого характеру; 

− завдання з проблемними питаннями; 
− завдання на розвиток уяви та креативного мислення; 
− експериментальні завдання; 
− тести для самоконтролю; 
− картки-консультації, дидактичні матеріали з пояснювальними 

схемами, планом виконання проектів; 
− аудіо- та відеозавдання з використанням автентичних джерел 

(новини, реклама, навчальні програми; діалоги та монологи, газетні та 
журнальні статті). 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО 
СПРЯМОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

З ОПОРОЮ НА МІЖПРЕДМЕТНУ КООРДИНАЦІЮ 

Євроінтеграція та зміни освітньої парадигми вимагають високого 
рівня володіння іноземною мовою від спеціалістів усіх сфер 
життєдіяльності, а також обізнаності у новоутвореннях, словах 
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іншомовного походження, що в перекладі українською мовою потребують 
окремого пояснення та швидко адаптуються до української мови, 
наприклад: смс, джингл, нетбук, смартфон, пікап, шахіди, джойстик, 
моніторинг, екзітпол, іміджмейкер та іміджелогія, сіві, піар, аплікаційна 
форма, інаугурація, люстрація, геймер, конвокація, рейдерство та багато 
інших. 

З огляду на вживаність іншомовної лексики в комунікації сучасного 
студентства, нами було зроблено припущення, що диференціація навчання 
професійно спрямованої іноземної мови буде більш ефективною за 
умови впровадження цілеспрямованої постійно діючої міжпредметної 
координації до процесу фахової підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей за рахунок професійної зацікавленості в оволодінні 
фаховими знаннями як рідною, так і іноземною мовами. 

У нашому дослідженні міжпредметна координація передбачає 
співпрацю викладачів іноземної мови з викладачами фахових спеціалізацій 
для уникнення дублювання навчального матеріалу, корекцію навчальних 
планів, формування у студентів толерантності до різних точок зору на 
одну проблему розвитку продуктивного мислення, підтримання стійкого 
інтересу до вивчення іноземної мови. Міжпредметна координація 
функціонує в двох площинах як необхідність оволодіння філологами-
викладачами іноземної мови спеціальною професійною лексикою для 
навчання студентів нефілологічних спеціальностей та як використання 
фахових знань, набутих студентами у процесі навчання майбутньої 
професії у вивченні професійно спрямованої мови [11]. 

Професійна та комунікативна спрямованість [31; 34] разом із 
диференціацією навчання іноземних мов сприяють формуванню високого 
рівня професійного іншомовного спілкування обов’ язкового для 
випускника вищого навчального закладу, який хоче бути конкуренто-
спроможним на сучасному ринку праці, тому вивчення курсу «Іноземна 
мова за професійним спрямуванням» у вищій школі набуває особливої 
мотивації за умов урахування професійних інтересів студента, його 
фахової спеціалізації. Через взаємозв’язок навчальних дисциплін на 
засадах міжпредметної координації іноземна мова дає можливість 
сформувати у студентів цілісну картину світосприйняття. 

Теоретичне обґрунтування технології комплексної диференціації 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів та розробка її складових уможливили поетапну 
реалізацію розробленої технології у процесі іншомовної підготовки 
студентів нефілологічних спеціальностей вищої школи. Експериментальна 
апробація технології комплексної диференціації навчання іноземних 
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мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 
передбачала розподіл студентів на динамічні типологічні групи, 
диференціацію дидактичного іншомовного матеріалу, диференціацію 
навчання професійно спрямованого спілкування іноземною мовою з 
опорою на міжпредметну координацію. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
 
З метою перевірки ефективності технології комплексної диференціації 

навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
та у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України та 
дескрипторів, запропонованих Загальноєвропейськими рекомендаціями з 
мовної освіти і програмою АМПС [22], нами було розроблено критерії 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів 
нефілологічних спеціальностей: ціннісне ставлення до вивчення іноземної 
мови, рівень володіння мовними знаннями й навичками, сформованість 
навичок мовлення в професійному та побутовому спілкуванні, 
використання знань про культуру і особливості іноземної країни. 

Рівні володіння іноземною мовою, визначені Загальноєвропейськими 
вимогами [33] та вимогами Програми АМПС, було трансформовано у 
шкалу оцінювання досягнень студентів з професійної та загальної 
іноземної мови. Шкала передбачає високий, достатній, середній та 
низький рівні іншомовної підготовки. 

Так, студенти з низьким рівнем володіння іноземною мовою можуть 
розуміти вирази, найуживанішу лексику та зміст простих повідомлень 
і оголошень; можуть читати прості короткі тексти та знаходити в них 
необхідну інформацію; у процесі спілкування можуть обмінюватись 
інформацією на знайомі теми та підтримувати бесіду, навіть якщо 
взагалі недостатньо розуміють окремі вирази; в монологічному 
мовленні можуть простими словами надати персональну та професійну 
інформацію; можуть писати повідомлення з метою вирішення нагальних 
проблем. 

Середній рівень володіння іноземною мовою передбачає: розуміння 
основного змісту висловлювання, повідомлення в радіо- та телепередачах; 
у монологічному та діалогічному мовленні – уміння розповісти про 
події або свій досвід, навести приклад, висловити своє ставлення до 
проблеми; написати простий зв’язний текст або лист на загальні теми. 
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Студенти з достатнім рівнем володіння іноземною мовою можуть 
розуміти основний зміст повідомлень особистого та професійного 
характеру; свідомо читають тексти загального та професійного 
спрямування; можуть взяти участь у непідготовленому діалогічному та 
монологічному мовленні, а також можуть писати листи та тексти на 
знайомі теми або з особистого досвіду. 

Високий рівень володіння іноземною мовою визначається нами 
тоді, коли студент психологічно готовий до іншомовного спілкування, 
знає мовні кліше й формули та вміє їх використовувати; уміє підтримувати 
бесіду та будувати діалог; може писати/складати листи, доповіді, статті, 
резюме та критичні аналізи професійних документів; може представити 
докладний опис складної теми, розвиваючи її та подаючи висновки. 

Для реалізації технології комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів нами було створено експериментальні програми навчання 
загальної (для І-ІІ курсу) та професійно спрямованої (для ІІІ-V курсу) 
іноземної мови, в яких закладено цілеспрямовану роботу з диференціації 
іншомовного дидактичного матеріалу в процесі вивчення загальної та 
фахової підмови, формування практичних навичок іншомовного 
спілкування та реалізації міжпредметної координації. 

Зміст експериментальної роботи вимагав використання навчально-
методичних посібників та підготовки диференційованих завдань і 
додаткових дидактичних матеріалів. З огляду на досвід роботи з 
майбутніми юристами, нами було розроблено навчальний посібник 
«English for Law Students» з диференційованими завданнями та 
матеріалами, а також додаткові дидактичні матеріали для студентів 
спеціальності «Соціальна робота», «Економіка», «Екологія» та 
«Політологія» з метою використання їх у процесі експериментальної 
роботи. 

Оцінка ефективності технології комплексної диференціації навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей базується на 
виявленні в них знань мовного, мовленнєвого і соціокультурного 
характеру, рівня пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови та 
сформованості навичок загальної та професійної комунікативної поведінки 
за допомогою спеціально розроблених анкет, опитувальників, тестових 
завдань, використання методу випадків і ситуацій, самоперевірки. 

Під час диференціації навчання викладач використовує два види 
оцінювання: підсумкове (з метою визначення навчальних досягнень) і 
формуюче (як засіб поточного контролю досягнень з метою визначення 
проблем, розв’язанню яких слід приділити більшу увагу), а також 
заохочує студентів до проведення самооцінювання, що спирається на 
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розвинутій здібності рефлексії оцінити свої досягнення, уміння і 
знання [8; 19]. Таке комплексне оцінювання надає більшої об’єктивності у 
вимірюванні знань, умінь і досягнень студента, який повинен не тільки 
накопичувати знання під керівництвом викладача, але і вчитися здобувати 
їх самостійно, повністю контролюючи цей процес завдяки достатньо 
розвинутим внутрішнім механізмам самоконтролю, самокорекції і 
самооцінювання. 

Одним із способів контролю рівня іншомовної підготовки студентів є 
міжкультурне спілкування, яке відбувається з іноземцями під час 
відвідування літніх шкіл, лекцій та участі в міжнародних програмах 
обміну і навчання в університетах Європи та Америки. Спілкування в 
іншомовному оточенні підвищує мотивацію до вивчення іноземної 
мови та пізнавальний інтерес до неї, стимулює саморозвиток та вивчення 
інших мов, позбавляє мовного бар’єру та відповідає професійним 
інтересам студентів кожної конкретної групи з урахуванням рівня 
їхньої іншомовної підготовки. 

З метою оцінки ефективності реалізації технології диференціації 
навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів нами було проведено проміжний зріз у 
студентів контрольних та експериментальних груп, який засвідчив, що 
диференціація навчання іноземних мов загального спрямування за 
різнорівневими програмами сприяла появі в експериментальних 
групах студентів з високим рівнем іншомовної підготовки. 

Якщо на констатувальному етапі дослідження ніхто із студентів не 
мав високого рівня, то після ІІ року навчання було зафіксовано в 
експериментальних групах 4 % студентів з високим рівнем і ще 40 % з 
достатнім. Водночас, кількість студентів з низьким рівнем знизилась 
до 22 % порівняно з 28 % під час діагностуючого зрізу. 

У контрольних групах виявилось 29 % студентів з високим та 
достатнім рівнем володіння англійською мовою. А кількість студентів 
з низьким рівнем збільшилась з 24 % при діагностуючому зрізі до 38 % 
при проміжному зрізі. 

Аналіз змін у ставленні студентів нефілологічних спеціальностей 
до процесу навчання, до вивчення іноземної мови, до викладачів, 
носіїв мови, а також до самих себе, які мали місце впродовж навчання 
іноземної мови, свідчить, що значна кількість студентів, задіяних в 
експерименті, зараз більш свідомо ставляться до навчання, змінили на 
краще своє ставлення до вивчення іноземної мови, а також подолали 
мовний і культурний бар’єр у спілкуванні, тому прагнуть до комунікації 
та співпраці з носіями мови, які можуть стати їх потенційними 
роботодавцями. 
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Позитивні зміни за результатами дослідного навчання дали змогу 
продовжувати експериментальну роботу з впровадження технології 
комплексної диференціації навчання іноземної мови у процесі фахової 
підготовки майбутніх спеціалістів нефілологічного профілю з опорою 
на міжпредметну координацію. 

Зокрема, використовувалися автентичні професійно спрямовані 
текстові матеріали, розроблено дотесктові та післятекстові завдання, 
завдання для опанування лексики та граматики, систематично 
впроваджувалися ділові ігри та метод проектів, проблемні завдання з 
метою підвищення пізнавального інтересу студентів та як спосіб 
спонукання до самопідготовки та самореалізації. 

Аналіз результатів контрольного зрізу після закінчення курсу 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» засвідчив досягнення 
стійкого інтересу до отриманих нових знань, позитивну тенденцію 
підвищення якості знань, усвідомлення професійного вибору. 

Динаміка рівня сформованості іншомовної комунікативної 
компетентності в експериментальних та контрольних групах (рис. 2 і 3), 
свідчить, що студенти експериментальної групи виконали завдання 
значно якісніше, ніж студенти контрольних груп. Результати експерименту 
продемонстрували підвищення ціннісного ставлення та утримання 
стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, збільшення обсягу знань 
мовного характеру, свідомість використання набутих умінь та навичок 
комунікативної поведінки у повсякденному, академічному та професійному 
спілкуванні. 

 

 
Рис. 2. Динаміка рівня іншомовної підготовки 

в експериментальних групах 
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Рис. 3. Динаміка рівня іншомовної підготовки в контрольних 

групах 
 
Одержані результати засвідчують стійку позитивну динаміку зростання 

рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції у студентів, 
охоплених експериментом. Відтак констатуємо, що успішність виконання 
таких завдань в експериментальних групах вища порівняно з контрольними 
групами і з попередньою діагностикою. Ці та інші отримані результати 
експерименту дають підстави стверджувати про ефективність реалізації 
технології комплексної диференціації навчання іноземної мови вищих 
навчальних закладів. 

З метою успішного оволодіння студентами професійно спрямованою 
іноземною мовою нами було створено навчальний посібник English for 
Law Students, де представлено основні галузі українського права 
текстами, що охоплюють програму вивчення правових дисциплін у 
вищій школі (з опорою на міжпредметну координацію), завданнями 
для самоконтролю та комунікативно спрямованими диференційованими 
завданнями відповідно до рівнів іншомовної комунікативної компе-
тентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю. Для спеціальностей 
«соціальна робота», «політологія», «екологія» також підібрано автентичні 
тексти фахового спрямування та розроблено диференційовані вправи, 
завдання для самостійної роботи та творчі завдання задля засвоєння 
студентами нефілологічних спеціальностей знань з використання фахової 
іноземної мови, отримання навичок професійного іншомовного спілкування 
та збагачення їхнього лексичного запасу. 
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ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ 
ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

 
 

Module: CRIMINAL LAW 
(Модуль: Кримінальне право) 

Types of crimes 
Crime, the intentional commission of an act usually committed or 

omitted in violation of a law. It is an offense against morality. Crime is 
socially harmful or dangerous and specifically defined, prohibited, and 
punishable under the criminal law. 

Most legal systems find it necessary to divide crimes into categories for 
various purposes connected with the procedure of the courts-determining, 
for instance, which kind of court may deal with which kind of offense. 

The English common law originally divided crimes into two categories: 
felonies – the graver crimes, generally punishable with death which resulted 
in forfeiture of the perpetrator’s land and goods to the Crown; misdemeanors – 
crimes for which the common law provided fines or imprisonment. 

There were many differences in the procedure of courts according to 
whether the charge was felony or misdemeanor, and other matters that 
developed on the distinction included the power of the police to arrest a 
suspect on suspicion that he had committed an offense (which was generally 
permissible in felony, but not in misdemeanor). 

Thus felony is a major crime, as murder, arson, rape for which statute 
provides a greater punishment than for a misdemeanor. Misdemeanor is 
only a minor offense. 

Murder is considered to be a felony of the utmost gravity. In English 
tradition murder was defined as the willful killing with malice aforethought 
of a human creature in being within the king’s peace, the death occurring 
within a year and a day of the injury. Most of these elements remain in 
modern definitions of the crime – the requirement that the victim is «in 
being», for instance, distinguishes abortion from murder – although in some 
respects the definition has become more complex. Many of the problems of 
defining murder have centered on the mental element – the «malice 
aforethought». 
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The old English rule extended this concept to include not only intentional or 
deliberate killings but also accidental killings in the course of some other 
serious crime (such as robbery or rape). This rule, the felony murder rule, 
was adopted in many other jurisdictions, although it has often produced 
harsh results when death has been caused accidentally in the course of what 
was intended to be a minor crime. The rule was abolished in England in 
1957, but since then English law has been in a state of confusion over the 
precise definition of murders. It is now settled that an intention to cause 
serious bodily injury is sufficient, but the precise interpretation of interpretation 
of intention in this context remains controversial. Similar problems have 
arisen in many American jurisdictions, some of which distinguish between 
different degrees of murder – first-degree murder may require proof of 
remediation over and above the normal requirement of intention. 

Virtually all systems treat murder as a crime of the utmost gravity, 
providing in some cases the death penalty or special form of sentence, such 
as a mandatory life sentence, often with restrictions on parade. 

Another type of felony is a theft sometimes known by the traditional 
name of larceny. The crime of grand larceny in some US jurisdictions 
consists of more than a special sum of money or property worth more than a 
specified amount. The traditional definition of theft specified the physical 
removal of an object that was capable of being stolen, without the consent 
of the owner and with the intention of depriving the owner of it permanently. The 
distinction that the common law made between theft (taking without 
consent) and fraud (obtaining with consent, as a result of deception) has 
been preserved in many modern states. 

Burglary consisted originally of breaking into a dwelling by night with 
intent to commit a felony, but as in case of many other crimes the definition 
has been expanded in many legal systems. In English law, any entry by an 
individual into a building as a trespasser with intent to commit theft or other 
offenses is burglary, and some jurisdictions recognize an offense of burglary of 
an automobile-breaking into it to steal the contents. 

Robbery is the commission of theft in circumstances of violence. It 
involves the application or the threat of force in order to commit the theft or 
to secure escape. Robbery takes many forms – from the mugging of a 
stranger in the street in the hope of stealing whatever he may happen to 
have in his possession, to much more sophisticated robberies of banks or 
similar premises, involving numerous participants and careful planning. So 
robbery is the felonious taking of another’s property from his person or in 
his immediate presence, by violence or intimidation. 

The traditional legal definition of rape is the performance of sexual 
intercourse by a man other than her husband with a woman against her will, 
by force or fraud. Most jurisdictions do not treat rape as an act of sexual 
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intercourse by a husband with his wife without her consent, unless the 
marriage has effectively been terminated by a legally recognized separation. 
Although many rapes involve the application or threat of violence, it is 
possible to commit rape by fraud – either by persuading the victim that what 
is to take place is not sexual intercourse (by representing it as medical 
treatment, for instance) or by impersonating some other person, such as the 
victim’s husband. Under the provisions of most criminal codes, rape 
requires penetration of the female organ by the male organ (but does not 
require ejaculation), other forms of sexual abuse (such as oral penetration or 
anal penetration) are dealt with, if at all, under different provisions. In many 
rape trials the issue is whether the victim consented to the sexual intercourse, and 
this may lead to distressing cross-examination, in some cases about the 
woman’s previous sexual behavior, whether with accused or with other 
persons. When guilt is established, rape in most systems of criminal law is 
treated as a grave crime, 95 percent of those convicted in rape in England, 
for instance, are sentenced to imprisonment. 

Answer the questions: 
1) What is your opinion on the level of punishment in our country? How 

would you change the system of punishment? 
2) Do you agree to abolish the death penalty? Why? 
 
Complete the table with the suitable words: 

crime criminal verb definition 
Terrorism …………… …………… …………… 
Blackmail …………… …………… …………… 
Drug-trafficking …………… …………… …………… 
Forgery …………… …………… …………… 
Assault …………… assault …………… 
Pickpocketing …………… …………… …………… 
Mugging …………… …………… …………… 
 

The hardest crimes were usually punished by the death penalty but most 
countries don’t use it nowadays, still there are some states executing their 
subjects, among them is the USA. Read the texts about the capital punishment 
and fulfill the tasks to them. 

 
Methods of Death in the USA 
Complete the text with the words from the box and translate it: 

beneath  prisoner  wave  executions  located  following  barbiturates 
performed  convict  attendant  nineteenth  used  anesthesia  switch  airtight 
head  noose  wooden  interferes  dozen  rounds  common  squad 
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Executions – are usually ______ at midnight- when everything else 
quiet of the prison. Outside the gates, protesters carry candles and _____ 
signs. Inside, all prison security officers are on duty. The _____ is led into 
the room where he is to die, secured to a chair or table, and fitted with heart- 
rate monitors. He is then left alone. Select witnesses watch to _______ 
through a special viewing window. After the prisoner has died, a doctor 
signs a death warrant and the body is taken to a morgue where it is prepared 
for burial. The ______ are legal methods of execution in the USA. 

Lethal injection. The _____ is strapped down a table, arms stretched out 
in a cross. An ______ inserts an intravenous (IV) tube, similar to those used 
for _____ during surgery, into the convicts arm. From behind the window, a 
corrections officer presses a button that releases a deadly dose of _____ 
through the IV. The convict falls into a deep steep, his heart rate and breathing 
slow and, within minutes, stop. 

Gas chamber. The convict is strapped into a chair in an _____ room. 
From outside the room, an attendant cause sodium cyanide pellets to be 
dropped into a bucket of acid ______ beneath the convict chair. The fumes 
cause death within ten minutes. 

Hanging. The convict has hood placed over his _____ and has his hands 
bound behind the back. He is led to the platform and a ______ is placed 
over his head. The attendant causes the platform _____ the convicts feet 
away quickly. The force of the drop snaps the spinal card. Death occurs 
within seconds. A common form of execution in the ______ and early twentieth 
century, handing is legal in only three states today. 

Electrocution. The convict strapped into a _____ chair, helmet is placed 
on his head and the helmet is strapped to a brace behind the chair. 
Electrodes are attached to the head and one leg. The warden flips a _____ 
causing fire amperes of current at 2 000 volts to flow into the body. The 
electricity ______ with brain and nerve function and causes death within 
three minutes. 

Firing Squad. The convict has a hood placed over the head and is made 
to stand against a concrete wall. On command, a _____ shooters take aim 
and fire several _____ into the convict. Depending on the number of bullets 
and their placement, death may be instant of take several minutes. Once a 
_____ form of military execution, the firing _____ is legal only in one state 
today. 

 
Israel and the Death Penalty 
Complete the text with the words from the box and translate it: 

severe  beheading  transgressions  rigorous  Jewish  punishment  types crime 
perjury  flagellation  repeatedly  Authority  examined  occupation  army  human 
imprisonment  generally  treason  criminal  forbade  codes Today  policy 
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In ______ law, ritual and nonritual transgressions were crimes 
punishable by court. Each of the 36 most severe ________ (e. g., adultery, 
sodomy, idolatry, sorcery, or murder) carried one of four ______ of death 
penalty (stoning, burning, _______, and strangling). Rabbinic law, however, 
tended to minimize the practice of capital punishment. The rigorous cross-
examination of witnesses and the warning of impending ______, that the 
transgressor had to receive immediately before committing his ______, 
made it almost impossible to reach a death verdict. 

The punishment for 207 other transgressions (e.g.: ______, some forms 
of incest, the eating of forbidden foods) was ______. Here, too, the rabbis 
tended to be lenient. As in capital cases, a ______ cross-examination and a 
warning were required. The maximum number of stripes administered was 
39. Prior to flagellation the transgressor was ______ medically to determine 
the number of stripes he could withstand. 

These two punishments were ______ used in Babylonia, where ordained 
courts did not exist. It should be mentioned also that the Mishnah includes a 
few obscure references to a form of ______ used instead of capital 
punishment. The Israeli penal code includes the death penalty as a 
punishment for _____ crimes, such as terrorism, war crimes, ______, mass 
murder, and genocide. In the history of Israel, only one death sentence has 
been carried out: that of Adolph Eichmann, a Nazi war ______ convicted of 
genocide. Other death sentences have been issued, but were later overturned 
on appeal. 

After its _____ of the West Bank and Gaza, the Israeli military _____ 
the issuing of the death penalty in the Occupied Territories by the criminal 
courts, despite the fact that the legal _____ of the West Bank (Jordanian and 
Mandate law) and Gaza (Egyptian and Mandate law) include the death 
penalty for some serious crimes. _____, the Gaza-Jericho Agreement (signed in 
1994) forbids Israel to transfer suspects to the Palestinian ______ unless it 
is assured that the suspect will not face the death penalty. 

This legal _____ is of course balanced by the practice of extra-judicial 
executions, which have been used by the Israeli _____ and the General 
Security Services (GSS) since the establishment of the state of Israel. The 
Israeli undercover units operating in the Occupied Territories since the 
Intifada have been accused _____ of following a policy of summary executions. 
This accusation has been documented by Israeli, Palestinian, and international 
human rights groups. The Israeli government was justly condemned as 
responsible for the deaths caused by these units. 

Discuss different methods of death and execution in Ancient Greece and 
China, Middle Ages England and Germany, tribal rituals and the communist 
countries. Make up a dialogue/ an interview about one of them. 
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CRIMINAL PROCEDURE 

In both criminal and civil proceedings, a document (Pleading) must be 
filed with the court to start proceedings – called Information in Criminal 
Law. The papers are filed for the State by a Prosecutor. To an Information 
is attached an Affidavit To Show Probable Cause, under oath. The documents 
name a defendant, set forth the facts constituting the offense, the statute 
which has been violated, and the source of the information (confession, 
eyewitness, etc.). 

The judge then issues a bench warrant to the sheriff for arrest of a 
defendant. The court cannot proceed further until the defendant is served 
with warrant plus information and affidavit service results in arrest, and the 
defendant is taken into custody. 

Upon arrest, a day for the defendant to appear in court is set normally 
within one week. At arrest, the defendant will be advised of: (1) the charge; 
(2) right to an attorney; (3) right to an appointed attorney at state expense if 
he can’t afford an attorney; (4) does not have to say anything without an 
attorney present; (5) anything said can be used against him in court; and (6) 
right to bail, amount of bail, and way to post it. The defendant is allowed 
free phone calls to tell people where he is, and to arrange bail. 

The defendant may be arrested before papers have been filed when the 
officer has probable cause to believe he has committed a crime. Then he 
will be told these same rights, except bail. But if a warrant is not secured 
from a judge filed within 72 hours, he must be released (he can be 
rearrested later, however). 

At the first court hearing (arraignment) the court will: 
Ask the defendant (1) if he has an attorney, intends to employ an 

attorney, or needs attorney appointed for him; (2) if he is prepared to enter a 
plea of guilty or not guilty; (3) advise defendant of his right to jury trial; (4) 
if the defendant says he wants to waive any right, court will examine him to 
see if he understands rights and effect of a waiver; (5) reconsider the matter 
of bail possibly by a pre-trial release report; (6) possibly set the matter for 
preliminary hearing or for omnibus hearing and/or set the case for trial. 

If the defendant remains silent court will enter a plea of not guilty, set 
the case for jury trial, and appoint an attorney to meet and consult with the 
defendant. 

Between arraignment and trial, the defendant has the right to discovery: 
to see investigatory file of prosecutor, take depositions of witnesses, view 
physical evidence, have special investigators appointed or expert witnesses 
hired to examine evidence and testify, right to compel people to come and 
testify (subpoenas), or produce tangible evidence, etc. He must tell 
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prosecutor names and addresses of his witnesses, and certain special 
defenses (as alibi or self-defense). If the defendant is indigent all necessary 
costs of defense will be paid by the state. 

Between arraignment and trial, the prosecutor and defense attorney will 
engage in plea and/or sentence bargaining. There may be special pre-trial 
hearings on issues of the admissibility of evidence (such as a confession, 
evidence seized by a search warrant, etc.). There may be a preliminary hearing 
requested by the defendant to test the existence of probable cause. Court 
may set omnibus hearing with prosecutor and defense attorney to discuss if 
case is ready for trial. In criminal cases the judge keeps the case moving; in 
civil cases, the lawyers do. 

If the defendant pleads guilty or is convicted at trial the court sets 
sentencing hearing and pre-sentence report (normally prepared by Probation 
Department). The report will contain: criminal, educational, family and 
work histories of the defendant; statement of facts of the crime charged; and 
drug or psychological evaluations. The defendant gets to view report before 
hearing and can introduce evidence at hearing. Victims are often invited to 
hearing, and can give input on what they believe should happen. However, 
the court may be bound by a form of mandatory sentence. 

If sentenced to prison, the defendant is sent to the Department of 
Corrections, which selects the actual prison. When released from prison he 
is placed on parole (like probation – periodic reporting to officer). 

A purpose of jury was to keep citizenry informed about rightness of the 
law as a check against tyranny of the law. That protection is breaking down 
because of (1) inability of the jury to nullify the law; (2) failure of the jury 
to know the penalty; (3) the dramatic increase of plea-bargaining; (4) the 
development of Administrative Law where there is no right to a jury trial. 
At the same time, confrontation of the offender is breaking down. Confrontation 
means: This is what you did; It was wrong; You chose to do it; Here is the 
hurt you caused; Here is what you must do to make the wrong right; Don’t 
do it again. Without confrontation there is little chance of reformation. 

Problems are: (1) lack of speed in the process; (2) plea bargaining; (3) 
lack of direct confrontation by victim; (4) prosecutor discretion; (5) change 
in defense attorney from counselor to upholder of rights rules, and process; 
(6) Juvenile Justice System; and (7) highly adversarial nature of the process. 

Results are: excuse, justification, rationalization and blame-casting of 
defendant rather than repentance. 

 
Answer the questions: 
1) What is juvenile delinquency? 
2) Who is considered to be a juvenile? 
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3) What are the problems with Juvenile Delinquency? 
4) What happens when a minor is sentenced? 
5) How many pre-trial hearings are there? 
6) When is the day to come to court arranged? 
7) Who issues a bench warrant to the sheriff? 
8) What is the punishment for juvenile delinquency in Ukraine? 
 
Render into English: 

РЕЦИДИВНЕ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ 
Рецидивом злочину визнається вчинення нового умисного злочину 

особою, яка має судимість за умисний злочин. 
1. Рецидив злочинів виникає у випадках, коли особа, яка раніше 

була засуджена за вчинення умисного злочину, вчиняє новий умисний 
злочин, маючи незняту, непогашену у встановленому законом порядку 
судимість за попередній злочин. При цьому немає значення, кваліфікуються 
всі вчинені винним злочини за однією чи за різними статтями Особливої 
частини КК. Про ознаки умисного злочину див. ст. 24 та коментар до неї. 

Злочини, вчинені за умов, визначених у ст. 34 і рецидивом як у 
випадках, коли винний вже відбув покарання за попередній злочин, так 
і у випадках, коли новий умисний злочин вчинено особами, які 
звільнені від відбування покарання або яким невідбуту частину 
покарання замінено більш м’яким покаранням на підставі ст. 75, 79, 
81, 82, 83, 85. 

2. Деякими статтями особливої частини КК (зокрема ст. 133, 164, 
165, 201) рецидив тотожних злочинів (так званий спеціальний рецидив) 
передбачено як кваліфікуючу вчинення злочину обставину. Ця обставина 
як правило формулюється шляхом вказівки на вчинення відповідного 
злочину «особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 
статтею» або іншим подібним чином. 

Якщо рецидив законом не визначається кваліфікуючою ознакою 
відповідного злочину, то він може бути врахований як обтяжуюча 
покарання обставина (п. 1 ч. 1 ст. 67). 

3. КК 2001 р. не передбачає інституту визнання особи особливо 
небезпечним рецидивістом. Особи, визнані особливо небезпечними 
рецидивістами у період дії КК 1960 р., нині такими не є (п. 9 Розділ II 
Прикінцевих та перехідних положень КK). Це означає, що стосовно них 
скасовано всі обмеження та несприятливі правові наслідки, які були 
пов’язані з фактом визначення їх особливо небезпечними рецидивістами. 

4. Не можуть вважатись рецидивістом випадки, коли судимість за 
попередній злочин (злочини) було погашено або знято. 

Find additional information about serial killers and criminal recidivists. 
Make up a dialogue / an interview with one of them. 
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JUVENILE DELINQUENCY 

Juvenile delinquency refers to criminal acts performed by juveniles. 
Most legal systems prescribe specific procedures for dealing with juveniles, 
such as juvenile detention centers. There are a multitude of different 
theories on the causes of crime, most if not all of which can be applied to 
the causes of youth crime. 

Youth crime is an aspect of crime which receives great attention from 
the news media and politicians. Crime committed by young people has risen 
since the mid-twentieth century, as have most types of crime. The level and 
types of youth crime can be used by commentators as an indicator of the 
general state of morality and law and order in a country, and consequently 
youth crime can be the source of «moral panics». 

Theories on the causes of youth crime can be viewed as particularly 
important within criminology. This is firstly because crime is committed 
disproportionately by those aged between fifteen and twenty-five. 

Secondly, by definition any theories on the causes of crime will focus on 
youth crime, as adult criminals will have likely started offending when they 
were young. A Juvenile Delinquent is one who repeatedly commits crime; 
however these juvenile delinquents could most likely have mental 
disorders/behavioral issues such as schizophrenia, post-traumatic stress 
disorder or bipolar disorder. It has been stipulated that the term «Juvenile 
Delinquent» is actually a contradiction in terms. This idea is used early on 
in Robert Heinlein‘s science fiction novel Starship Troopers. 

Youth crime is disproportionately, committed by young men. Feminist 
theorists and others have examined why this is the case. 

One suggestion is that ideas of masculinity may make young men more 
likely to offend. Being tough, powerful, aggressive, daring and competitive 
may be a way of young men expressing their masculinity. Acting out these 
ideals may make young men more likely to engage in antisocial and 
criminal behaviour. Alternatively, rather than young men acting as they do 
because of societal pressure to conform to masculine ideals; young men 
may actually be naturally more aggressive, daring etc. As well as biological 
or psychological factors, the way young men are treated by their parents 
may make them more susceptible to offending. 

Family factors which may have an influence on offending include; the 
level of parental supervision, the way parents discipline a child, parental 
conflict or separation, criminal parents or siblings, parental abuse or 
neglect, and the quality of the parent-child relationship. Children brought up 
by lone parents are more likely to start offending than those who live with 
two natural parents, however once the attachment a child feels towards their 
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parent(s) and the level of parental supervision are taken into account, 
children in single parent families are no more likely to offend then others. 

Conflict between a child’s parents is also much closely linked to 
offending than being raised by a lone parent. If a child has low parental 
supervision they are much more likely to offend. Many studies have found a 
strong correlation between a lack of supervision and offending, and it 
appears to be the most important family influence on offending. When 
parents commonly do not know where their children are, what their 
activities are, or who their friends are, children are more likely to truant 
from school and have delinquent friends, each of which are linked to 
offending. A lack of supervision is connected to poor relationships between 
children and parents, as children who are often in conflict with their parents 
may be less willing to discuss their activities with them. Children with a 
weak attachment to their parents are more likely to offend. 

Retrieved from «http://en.wikipedia.org/wiki/Juvenile_delinquency» 
 
Do you know any cases of juvenile delinquency? How were these people 

punished? What department takes care of such young people? Make a survey 
and find out the reasons of youth crime and their chances to recidivism. 

 
Match the word-combinations as you met them in the text: 
1) poor a) siblings 
2) juvenile b) factors 
3) family c) acts 
4) child’s d) offending 
5) parental e) pressure 
6) criminal f) delinquents 
7) psychological g) relationships 
8) societal h) parents 
9) criminal i) supervision 
10) susceptible to j) influence 
 
Render the text into English: 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Активізація досліджень проблем прав і свобод людини, гарантій та 
умов їх реалізації, статусу особи під час здійснення кримінального 
судочинства в Україні пов’язана з прийняттям нової Конституції. 

Ідея зростання важливості прав та свобод людини у системі соціальних 
цінностей передбачає поглиблене вивчення всіх можливостей опти-
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мального забезпечення їх реалізації у боротьбі зі злочинністю. 
Конституція України разом із визнанням пріоритетів соціальних 
цінностей людини встановлює відповідальність держави за свою діяльність. 
Сучасна злочинність стає серйозною небезпекою для існування держави і 
потребує нових підходів для боротьби з нею. 

Для ефективного проведення кримінальної політики необхідне 
врахування діалектики співвідношення прав й інтересів учасників 
кримінального судочинства і чітке визначення пріоритетності цінностей, 
які потрібно захищати в кожному конкретному випадку. 

Забезпечення реалізації прав та свобод людини нерідко здійснюється 
шляхом використання знань з різних галузей права та практики. 

Незважаючи на те, що використання криміналістичних знань у 
забезпеченні прав і свобод громадян має широке застосування у 
юридичній практиці, вивчення проблеми захисту прав учасників 
кримінального процесу саме методами та засобами криміналістики ще 
не привернуло уваги науковців. 

Криміналістика досліджує суспільні відносини в одній з найважливіших 
сфер діяльності держави – правоохоронній. У даній галузі найчастіше 
виникають проблеми забезпечення конституційних гарантій прав і 
свобод людини. Саме в правоохоронній діяльності з’являється чимало 
суперечностей між обов’язками держави у створенні гарантій 
забезпечення прав та свобод громадян, системи правового захисту їх 
від злочинних посягань та особливостями правоохоронної діяльності. 

Діяльність держави у боротьбі зі злочинністю передбачає в окремих 
випадках обмеження прав і свобод громадян, здійснення правоохоронними 
органами заходів з розкриття злочинів, що безпосередньо пов’язане із 
зазначеною проблемою. 

Визначаючи роль криміналістики в розробленні проблеми захисту 
прав та свобод учасників кримінального судочинства, слід підкреслити 
її значення у створенні системи використання криміналістичних методів 
та засобів розслідування. Вона має визначити пріоритети, які повинна 
захищати в зазначеній галузі діяльність держави. Звичайно, найваж-
ливішими необхідно визнати пріоритети людини, її життя, честь, 
гідність, недоторканність та безпеку. Разом із тим слід враховувати й 
загальнодержавні потреби створення таких можливостей для людини. 

Тому держава повинна мати чітку концепцію, в яких випадках та 
межах можливе обмеження прав особи у боротьбі зі злочинністю. 

Строков І., к.ю.н. (Національна академія внутрішніх справ 
України) 
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HOMICIDE 

Homicide (Latin homicidium, homo human being + caedere to cut, kill) 
refers to the act of killing another human being. It can also describe a person 
who has committed such an act, though this use is rare in modern English. 
Homicide is not always an illegal act. 

Criminal homicide is a malum in se crime, and every legal system 
contains some form of prohibition or regulation of criminal homicide. 

Many forms of homicide have their own term based on the person being 
killed: 

Infanticide, fratricide, sororicide, parricide, patricide, matricide, mariticide, 
uxoricide, filicide, regicide, genocide. 

Non-criminal homicide: Homicides do not always involve a crime. 
Sometimes the law allows homicide by allowing certain defenses to criminal 
charges. One of the most recognized is self-defense, which provides that a 
person is entitled to commit homicide to protect his or her own life from a 
deadly attack. 

Some defenses include: self-defense (theory), insanity defense, duress. 
State-sanctioned homicide. Homicides may also be non-criminal when 

conducted with the sanction of the state. The most obvious example is 
capital punishment, in which the state determines that a person should die. 
Homicides committed during war are usually not subject to criminal 
prosecution either. 

 
Match the crime and its definition: 
1) Assassination a) killing of a national, ethnic, racial or 

religious group 
2) Homicide b) the unlawful killing of a human being 

with malice aforethought 
3) Killing c) killing of one’s father 
4) Manslaughter d) killing of a monarch 
5) Murder e) the killing of one’s child 
6) Patricide f) the act of an assassin 
7) Matricide g) the unlawful killing of a human being 

without malicious intent 
8) Filicide h) killing of one’s mother 
9) Regicide i) the killing of a human being by 

another, whether murder or manslaughter 

MISDEMEANOR 

A misdemeanor, or misdemeanour, in many common law legal systems, is 
a «lesser» criminal act. Misdemeanors are generally punished less severely 
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than felonies, but theoretically more so than administrative infractions (also 
known as regulatory offenses). Many misdemeanors are punished with 
monetary fines. Usually only repeat misdemeanor offenders are punished by 
actual jail time. 

In the United States, the federal government generally considers a crime 
punishable by a year or less in prison to be a misdemeanor. All other crimes 
are felonies. Many states also follow this. 

In some jurisdictions, those who are convicted of a misdemeanor are 
known as misdemeanants (as contrasted with those convicted of a felony 
who are known as felons). Depending on the jurisdiction, examples of 
misdemeanors may include: petty theft, prostitution, public intoxication, 
simple assault, disorderly conduct, trespass, vandalism, and other similar 
crimes. In the United States, misdemeanors are crimes with a maximum 
punishment of 12 months of incarceration, typically in a local jail (again, as 
contrasted with felons, who are typically incarcerated in a prison). Those 
people who are convicted of misdemeanors are often punished with probation, 
community service or part-time imprisonment, served on the weekends. 

Infractions are the least serious, are punishable only by fine (and a 
command to reverse the behavior), and never carry a formal social stigma 
(examples of violations include parking and minor traffic offences, late 
payment of fees, and building code violations). 

Misdemeanors usually do not result in the loss of civil rights, but may 
result in loss of privileges, such as professional licenses, public offices, or 
public employment. Such effects are known as the collateral consequences 
of criminal charges. This is more common when the misdemeanor is related 
to the privilege in question (such as the loss of a taxi driver’s license after a 
conviction for reckless driving), or when the misdemeanor involves moral 
turpitude – and in general is evaluated on a case-by-case basis. One 
prominent example of this is found in the United States Constitution, which 
provides that the President may be impeached by Congress for «high crimes 
and misdemeanors» and removed from office accordingly. The definition of 
a «high» misdemeanor is left to the judgment of Congress. 

Within classes of offenses, the form of punishment can vary widely. For 
example, the US federal government and many U.S. states divide 
misdemeanors into several classes, with certain classes punishable by jail 
time and others carrying only a fine. When a statute does not specify the 
class, it is referred to as an unclassified misdemeanor. Sometimes this is 
done when legislators wish to impose a penalty that falls outside the 
framework specified in the classes. For instance, Virginia has four classes 
of misdemeanors, with Class 1 and Class 2 misdemeanors being punishable 
by twelve-month and six-month jail sentences, respectively, and Class 3 and 
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Class 4 misdemeanors being non-jail offenses payable by fines; but first-
time marijuana possession is an unclassified misdemeanor punishable by 
serving up to 30 days in jail. 

Retrieved from «http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Раge» 
 
Render this passage into English: 
Кримінальна відповідальність – різновид ретроспективної юридичної 

відповідальності, що полягає у застосуванні міри кримінального 
покарання до фізичних осіб, винних у вчиненні злочину. 

Підставами звільнення від кримінальної відповідальності можна 
назвати такі: 

– давність притягнення до кримінальної відповідальності; 
– коли до часу розслідування чи розгляду справи в суді внаслідок 

зміни обставин скоєне винним діяння перестало бути суспільне 
небезпечним чи сама особа перестала бути суспільне небезпечною; 

– амністія чи помилування; 
– застосування до неповнолітнього, який скоїв злочин, примусових 

заходів виховного характеру; 
– застосування до особи, яка скоїла злочин, що не має великої 

суспільної небезпеки, заходів виправлення і перевиховання без 
застосування кримінального покарання, через притягнення такої особи 
до адміністративної відповідальності; 

– передача матеріалів справи на розгляд у товариські суди; вжиття 
заходів медичного характеру; 

– передача особи на поруки громадській організації або трудовому 
колективу. 

 
Continue the list of punishments according the Ukrainian legislation 

and render it into English: 
ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Кримінальне право 
(покарання) 

Адміністративне право 
(адміністративні 

стягнення) 

Трудове право 
(стягнення за 

порушення трудової 
дисципліни) 

1) штраф; 
2) позбавлення військо-
вого, спеціального зван-
ня, рангу, чину або 
кваліфікаційного 
класу; 

1) попередження; 
2) штраф; 
3) позбавлення права; 
4) оплатне вилучення 
предмета, що став зна-
ряддям вчинення або 

1) догана; 
2) звільнення; 
3) позбавлення права 
обіймати певні посади; 
4) 
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Study the text to find the synonyms to following terms: 
a defendant an attorney to consider probation 
information an expense a bargain a warrant 
proceedings a crime preliminary rightness 
to violate to employ a deposition not guilty 
 
When you hear about kidnapping it is most frequently associated with 

famous rituals of bride kidnapping and tiger kidnapping which are usual 
things for people of Caucasus and tribes of Africa. 

 
– Bride kidnapping is a term often applied loosely, to include any 

bride physically «abducted’ against the will of her parents, even if she is 
willing to marry the «abductor». It still is traditional amongst certain 
nomadic peoples of Central Asia. 

– Tiger kidnapping is taking an innocent hostage to make a loved one 
or associate of the victim do something, e.g. a child is taken hostage to force 
the shopkeeper to open the safe; the term originates from the usually long 
preceding observation, like a tiger does on the prowl. 

What do you think of these two types of kidnapping? Is there any 
criminal aspect in these deeds? Discuss with your group mates. 

KIDNAPPING 

In criminal law of the United States, kidnapping is the taking away or 
asportation of a person against the person’s will, usually to hold the person 
in false imprisonment, a confinement without legal authority. This is often 
done for ransom or in furtherance of another crime. A majority of jurisdictions 
in the United States retain the «asportation» element for kidnapping, where 
the victim must be confined in a bounded area against their will and moved. 
Any amount of movement will suffice for the requirement, even if it is 
moving the abductee to a house next door. In the Commonwealth of 
Massachusetts, however, the asportation element has been abolished. Note 
that under early English common law, the asportation element required that 

3) позбавлення права 
обіймати певні посади 
або займатися певною 
діяльністю; 
4) громадські роботи; 
5) виправні роботи 
6) 

безпосереднім об’єктом 
адміністративного 
правопорушення; 
5)адміністративний 
арешт; 
6) громадські роботи; 
7) 
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the victim be moved outside the realm of England or overseas in order for 
an abduction to be considered «kidnapping». 

Kidnapping for money is almost non-existent in the United States of 
America today, due in great part to the Federal Bureau of Investigation’s 
aggressive stance toward kidnapping. Following the highly publicized 1932 
Lindbergh kidnapping, Congress authorized the FBI to investigate kidnapping 
at a time when the Bureau was expanding in size and authority. The Bureau 
made kidnap for ransom a special priority, and continues to do so today. It 
pursues kidnap cases ferociously; agents who have rescued kidnap victims 
have been known to describe these rescues as personal high points of their 
careers. 

The harsh sentences imposed and the poor risk-to-benefit ratio compared 
with other crimes has caused kidnap for profit virtually to die out in the 
United States. One notorious failed example of kidnap for ransom was the 
Chowchilla bus kidnapping, in which 26 children were abducted with the 
intention of bringing in a $ 5 million ransom. Kidnappings for profit that do 
occur in or into the United States today often are often connected to other 
ongoing criminal activity, such as human trafficking. 

In the past, and presently in some parts of the world (such as southern 
Sudan), kidnapping is a common means used to obtain slaves and money 
through ransom. In more recent times, kidnapping in the form of shanghaiing 
(or «pressganging») men was used to supply merchant ships in the 
19th century with sailors, whom the law considered unfree labour. 

Kidnapping can also take place in the context of deprogramming, a now 
rare practice used to convince someone to give up his or her commitment to 
a new religious movement, called a cult or sect by critics, that the subject’s 
family members consider harmful, prompting their hiring of a deprogrammer. 

Stockholm syndrome is a term used to describe the relationship a hostage 
can build with their kidnapper. 

 
Kidnapping versus abduction 
In the terminology of the common law in many jurisdictions (according 

to Black’s Law Dictionary), the crime of kidnapping is labeled abduction 
when the victim is a woman. In modern usage, kidnapping or abduction of a 
child is often called child stealing, particularly when done not to collect a 
ransom but rather with the intention of keeping the child permanently (often 
in a case where the child’s parents are divorced or legally separated, 
whereupon the parent who does not have legal custody will commit the act, 
also known as «childnapping»). Today, the term is no longer restricted to 
the case of a child victim. 

Child abduction can refer to children being taken away without their 
parents’ consent but with the consent of the child. In England and Wales, it 
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is child abduction to take away a child under the age of 16 without parental 
consent. 

Kidnapping in the English law is a common law offense requiring: 
− that one person takes and carries another away; 
− by force or fraud; 
− without the consent of the person taken; and 
− without lawful excuse. 
It would be difficult to kidnap without also committing false imprisonment, 

which is the common-law offense of intentionally or recklessly detaining 
the victim. The use of force to take and detain will also be regarded as an 
assault, and other, related offences may also be committed before, during, 
or after the detention. 

Alongside murder, kidnapping is the last really significant offence under 
the common law which has yet to be codified into statute. 

Retrieved from «http://en.wikipedia.org/wiki/Kidnapping» 

TEST YOURSELF 
(Завдання для самоперевірки) 

Variant A 
Task I. Give the English equivalent of these words: 
1) кримінальне судочинство; 
2) шкода конкретній особі; 
3) встановлення істини та справедливості; 
4) покарання злочинців; 
5) криміналістика; 
6) правовідносини; 
7) криміналістичні знання; 
8) конституційні правa; 
9) кримінальний процес. 
 
Task II. Explain the underlined words and translate the sentences: 
1) 36 European states are against the death penalty regardless of 

circumstances. 
2) The European Council has agreed that everyone’s right to life shall be 

protected by law. 
3) «Convinced that everyone’s right to life is a basic value in a 

democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for 
the protection of this right and for the full recognition of the inherent 
dignity of all human beings», the European Council signed an amendment 
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to the European Convention for the Protection of Human Rights abolishing 
the death penalty once and for all. 

4) From Andorra and Austria to the Ukraine and the United Kingdom, 
36 members of European Council agreed to a complete abolishment of the 
death penalty regardless of circumstances. 

5) At a meeting in Vilnius, Lithuania, ministers for each country pledged 
to remove the death penalty from all their statutes including as a sentence 
for crimes «committed in times of war or imminent threat of war». 

6) This was the only remaining exception permitted for the death penalty 
in Article Two of the Convention. 

 
Task III. Translate the sentences into English: 
1) Дослідження криміналістичних аспектів забезпечення прав та 

свобод особи може бути цікавим і корисним для наукового розроблення 
цього питання. 

2) Саме в правоохоронній діяльності з’являється чимало суперечностей 
між обов’язками держави у створенні гарантій забезпечення прав та 
свобод громадян, системи правового захисту їх від злочинних посягань 
та особливостями правоохоронної діяльності. 

3) У цій галузі найчастіше виникають проблеми забезпечення 
конституційних гарантій прав і свобод людини. 

4) Криміналістика досліджує суспільні відносини в одній із 
найважливіших сфер діяльності держави – правоохоронній. 

5) Діяльність держави у боротьбі зі злочинністю передбачає в 
окремих випадках обмеження прав і свобод громадян, здійснення 
правоохоронними органами заходів з розкриття злочинів, що 
безпосередньо пов’язане із зазначеною проблемою. 

 
Task IV. Here are some definitions of terms connected with unlawful 

killing: 
1) Assassination – the act of an assassin; death at the hands of an 

assassin. 
2) Homicide – the killing of a human being by another, whether murder 

or manslaughter. 
3) Killing – the act of someone or something that kills or an instance of this. 
4) Manslaughter – the unlawful killing of a human being without 

malicious intent. 
5) Murder – the unlawful killing of a human being with malice 

aforethought; the unlawful killing of a person under certain circumstances, 
e.g. during the committing of a serious felony, or when accompanied by 
cruelty, torture, etc. 
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Give examples illustrating their peculiarities and find the terms describing 
the executors of these crimes, and explain the latter in English. 

 
Task V. Find additional information about the following types of murder: 
1) child murder; 
2) lust murder; 
3) lynching; 
4) mass murder; 
5) murder-suicide; 
6) proxy murder. 
 

Variant B 
Task I. Give the English equivalent of these words: 
1) юридична література; 
2) докази даних, закон; 
3) втручання в права і свободи громадян; 

4) оперативно-розшукова діяльність; 
5) розслідування; 
6) слідчі дії; 
7) обмеженням прав; 
8) боротьба зі злочинністю; 
9) злочинні посягання. 
 
Task II. Explain the underlined words and translate the sentences: 
1) Signed in 1950, the Convention outlines the fundamental human 

rights for all people in the European Council and the protection of these 
rights to be guaranteed by each member state. 

2) Originally Article Two, the Right to Life, stated that «no one shall be 
deprived of his life intentionally, save in the execution of a sentence of 
court following the conviction for a crime for which this penalty is provided 
by law». 

3) Friday’s amendment to the Convention removes this final exception 
for capital punishment and ensures that «no one shall be condemned to such 
penalty or executed». 

4) European Council Secretary General Walter Schwimmer praised 
the amendment as «a way to remove the barbaric punishment for all 
circumstances». 

5) The amendment will go into effect once at least 10 states ratify the 
resolution for change. So far Ireland, Malta and Switzerland have ratified 
the resolution. 
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6) Eight member states in the 44-member Council, including Albania, 
Russia and Turkey, did not sign the amendment on Friday. 

 
Task III. Translate the sentences into English: 
1) Дослідження криміналістичного забезпечення прав і свобод 

людини може буди цікавим й корисним у кількох аспектах. 
2) По-перше, створюються умови для проведення дослідження 

питання забезпечення прав та свобод учасників кримінального судочинства 
такими галузями як конституційне право, кримінальний процес, 
криміналістика. 

3) По-друге, можливе створення сучасної концепції допустимості 
застосування методів та заходів боротьби із злочинністю і форму-
лювання принципових положень їх практичного використання. 

4) По-третє, розширюються можливості для детального визначення 
місця і ролі криміналістичних знань у створенні системи гарантій 
захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві. 

5) Забезпечення реалізації прав та свобод людини нерідко здійснюється 
шляхом використання знань з різних галузей права та практики. 

 
Task IV. Here are some definitions of terms connected with unlawful 

deeds: 
1) Breach – the breaking of legal or moral obligation 
2) Crime – a violation of the law, especially a serious one. 
3) Felony – a grave crime (e.g. murder, rape, arson) more serious than 

misdemeanor 
4) Misdemeanor – an offence technically less than a felony, not 

punishable by death or long imprisonment / a misdeed. 
5) Offence – an act against the law / a sin / an act of offending 

someone, etc. 
6) Violation – a breaking of law by forceful opposition, raping, or 

failing to show respect for smth. 
Give examples illustrating their peculiarities and find the terms describing 

the executors of these crimes, and explain the latter in English. 
 
Task V. Find additional information about the following types of 

crime: 
1) ritual murder; 
2) torture murder; 
3) spree killing; 
4) deicide; 



Реалізація технології комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 

41 

5) feticide; 
6) prolicide. 

 
QUESTIONS FOR SELF-CONTROL 

1. What crimes are considered to be the gravest ones in Ukraine? the 
UK? the USA? Make up a list and compare the crimes. 

2. When did the Convention on Human Rights take place? What documents 
were signed? 

3. What’s the difference between kidnapping and abduction? Is it 
codified in Ukrainian legislation? 

4. What is the difference between misdemeanor and hooliganism? Give 
examples. 

5. What is liability? What types of liability are there in Ukraine? 
Illustrate the difference between «liability» and «responsibility» with examples. 

6. Who investigates crimes? What are the main branches of Ukrainian 
militia and their functions? Compare the US and the UK police structure 
and functions. 

7. Are there any countries using firing squad as a punishment for 
crimes. Name the country and the crimes for which such an execution is given. 

8. What are the newest methods of identifying a person? 
9. What is the origin of the word «mafia»? Tell about the Sicilian mafia / 

Cosa Nostra / Russian mafia / Chicago mafia, etc. 
10. What is the statistics of crimes nowadays? Which crimes prevail? 
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