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У даній статті проаналізовані особливості навчання ESP (англійської мови за професійним
спрямуванням) і проблеми викладання юридичної англійської мови в університетах України.
Представлені різні визначення терміна ESP. У роботі викладено результати опитування, проведеного автором, і дослідження, проведеного Британською Радою в Україні. Юридична англійська мова має особливості, які ускладнюють навчання. Ці проблеми висвітлені в даній статті.
Надані рекомендації, як справлятися з існуючими проблемами у викладанні юридичної англійської мови.
Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням, юридична англійська мова,
Британська рада.
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В данной статье проанализированы особенности обучения ESP (английскому языку для профессиональных целей) и проблемы преподавания юридического английского языка в университетах Украины. Представлены различные определения термина ESP. В работе изложены результаты опроса, проведенного автором, и исследования, проведенного Британским Советом
в Украине. Юридический английский язык имеет особенности, которые затрудняют обучение.
Эти проблемы освещены в данной статье. Представлены рекомендации, как справляться с существующими проблемами при преподавании юридического английского языка.
Ключевые слова: английский язык для профессиональных целей, юридический английский
язык, Британский совет.
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Challenges of teaching legal English
at Ukrainian universities
This article presents the peculiarities of teaching ESP (English for specific purposes) and challenges
of teaching legal English in Universities of Ukraine. Different definitions of the term ESP are introduced
in this paper. The results of the survey conducted by the author and the results of the research done by
the British Council Ukraine are discussed in this work. Legal English has its specific characteristics
which make it difficult to teach. These features are introduced in the article. Some advice how to deal
with existing problems while teaching legal English is presented in this work.
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