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 1. Теми практичних занять 
 

Семестр ІІІ 

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 
Практичне заняття № 10 – 6 год. 

План 

1. Поняття контролю безпеки в громадських місцях.  

2. Екіпірування працівників поліції для здійснення контролю безпеки в 

громадських місцях.  

3. Основні заходи контролю безпеки в громадських місцях.  

4. Опрацювання повідомлення поліції щодо порушення громадської безпеки. 

5. Способи вираження майбутнього часу. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розповідати про можливі випадки 

некерованості натовпу і заходи безпеки у місцях великого скупчення людей; 

висловлювати свою позицію щодо порядку складання рапорту поліцейського 

стосовно проведених процесуальних дій; без попередньої підготовки вміти 

відповідати на питання, використовуючи способи вираження майбутнього часу; 

логічно та послідовно робити розгорнуті повідомлення за темою або за 

ситуацією; читати та розуміти повідомлення поліції про порушення 

громадської безпеки з подальшим виконанням вправ щодо його змісту; 

розуміти на слух прослуханий діалог між офіцерами поліції  про порушення 

громадського спокою та на його основі складати власні діалоги; письмово 

виконувати завдання з теми формату «відповідність слів з їх визначеннями», 

«вибір правильного слова для заповнення пробілів», «множинний вибір», 

«правильні/хибні твердження», «заповнення пропусків словами з тотожним 

значенням», письмово заповнювати рапорт про порушення громадської 

безпеки. 

Рекомендована література до Теми 10:  

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 105-113. – 332 с.  

2. Taylor J., Doonney J. Police.  In 3 books. – EU.: Express Рublishing, 2011. –

Book 3: р. 17 Ех. 6-7. 
 

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ 
Практичне заняття № 11 – 6 год. 

План 

1. Поняття «злочин». 

2. Ознаки злочину.  

3. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості: злочини невеликої 

тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.  

4. Види злочинів залежно від об’єкта злочину.  

5. Причини скоєння злочинів.  

6. Використання неозначених часів дієслова, теперішнього тривалого часу 

дієслова та способів вираження майбутнього часу. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розповідати про поняття, елементи та 

класифікації злочинів; висловлювати свою позицію щодо причин скоєння 

злочинів; без попередньої підготовки вміти відповідати на питання, 

використовуючи неозначені часи дієслова, теперішній тривалий час дієслова та 

способи вираження майбутнього часу; логічно та послідовно робити розгорнуті 

повідомлення за темою або за ситуацією; читати та розуміти текст про види 

злочинів з подальшим виконанням вправ щодо його змісту; розуміти на слух 

прослуханий діалог між офіцером поліції та свідком зникнення чоловіка та на 

його основі складати власні діалоги; письмово виконувати завдання з теми 

формату «відповідність слів з їх визначеннями», «знаходження синонімів до 

поданих слів», «вибір правильного слова для заповнення таблиці», «зіставлення 

поданих ситуацій з відповідними видами злочинів». 

Рекомендовані джерела та література до теми 11: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 114-124. – 332 с.  

 

ТЕМА 12. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
Практичне заняття № 12 – 8 год. 

План 
1. Обставини злочину.  

2. Допит.  

3. Види допиту: допит свідка, допит потерпілого, допит експерта, допит 

обвинуваченого, допит підозрюваного.  

4. Розслідування окремих видів злочинів. 

5. Стверджувальна, заперечна, питальна форми минулого тривалого часу 

дієслова. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розповідати про основні дії працівників поліції 

під час розслідування злочинів;  без попередньої підготовки  вміти відповідати 

на питання, використовуючи стверджувальну, заперечну, питальну форми 

минулого тривалого часу дієслова, логічно та послідовно робити розгорнуті 

повідомлення за темою або за ситуацією; читати та розуміти основні обставини 

скоєння злочину з подальшим виконанням вправ щодо його змісту; розуміти на 

слух прослухані діалоги між інспектором поліції та підозрюваними у скоєнні 

вбивства та на їх основі складати власні діалоги; виконувати завдання з теми 

формату «заміна хибного слова правильним», «відповідність слів з їх 

визначеннями», «заповнення таблиці відповідною інформацією за змістом 

тексту», «прогнозування подій», «вибір правильного слова для заповнення 

пробілів».  

 Рекомендовані джерела та література до теми 12: 

 1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 125-137. – 332 с.  
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ТЕМА 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 
Практичне заняття № 13 – 8 год. 

План 

1. Поняття «право власності».  

2. Коштовні речі.  

3. Види злочинів проти власності: крадіжка, пограбування, крадіжка зі зломом, 

крадіжка з крамниці, вуличне пограбування.  

4. Стверджувальна, заперечна, питальна форми доконаних часів дієслова.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: перераховувати цінні речі, які громадяни 

зазвичай тримають при собі, та різноманітні способи захисту від пограбування; 

без попередньої підготовки логічно та послідовно робити розгорнуті 

повідомлення за темою або за ситуацією, використовуючи стверджувальну, 

заперечну, питальну форми доконаних часів дієслова; розуміти на слух 

прослуханий діалог між офіцером поліції та постраждалою від пограбування 

особою та на його основі складати власні діалоги; письмово виконувати 

завдання з теми у форматі «вибір правильного слова для заповнення таблиці», 

«вибір хибного за змістом слова», «множинний вибір», «заповнення речень 

шляхом утворення необхідних частин мови з поданих слів»,  «відповідність слів 

з їх визначеннями», «складання питальних речень до відповідних 

стверджувальних речень», «заповнення пропусків словами з тотожним 

значенням з тексту».  

Рекомендовані джерела та література до теми 13: 

 1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 138-151. – 332 с.  
  

Семестр IV 

ТЕМА 14. КИШЕНЬКОВІ КРАДІЖКИ 
Практичне заняття № 14 – 6 год. 

План 

1. Поняття «кишенькова крадіжка».  

2. Причини кишенькових крадіжок.  

3. Дії працівників поліції у випадках скоєння кишенькових крадіжок.  

4. Засоби запобігання кишеньковим крадіжкам.    

5. Неозначені, тривалі та доконані часи дієслова.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: перераховувати цінні речі, які громадяни 

зазвичай тримають при собі та різноманітні способи захисту від кишенькових 

крадіжок; без попередньої підготовки логічно та послідовно робити розгорнуті 

повідомлення за темою або за ситуацією, використовуючи неозначені, тривалі 

та доконані часи дієслова; читати та розуміти інформацію стосовно різних 

ситуацій, пов’язаних з крадіжками з подальшим виконанням вправ щодо її 

змісту; розуміти на слух прослухані діалоги між офіцером поліції та 

постраждалими від кишенькової крадіжки та на їх основі складати власні 

діалоги; письмово виконувати завдання з теми у форматі «вибір хибного за 



6 

 
 

 

змістом слова та заміна його правильним словом», «розташування слів у 

правильному порядку».  

Рекомендовані джерела та література до теми 14: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 152-158. – 332 с.  

    

ТЕМА 15. ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. КРАДІЖКИ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Практичне заняття № 15 – 8 год. 

План 

1. Види автотранспортних засобів.  

2. Протокол про крадіжку транспортного засобу.  

3. Боротьба з крадіжками транспортних засобів в країнах Європи.  

4. Засоби запобігання крадіжкам транспортних засобів.    

5. Неозначені, тривалі та доконані часи дієслова.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: описувати англійською мовою найбільш 

популярні в країні моделі транспортних засобів та їх найважливіші ознаки, 

необхідні для опису, використовуючи неозначені, тривалі та доконані часи 

дієслова; читати та розуміти текст англійською мовою про крадіжки авто-

засобів з подальшим виконанням вправ щодо його змісту; розуміти на слух 

прослуханий діалог між офіцером поліції та заявником про крадіжку 

транспортного засобу з подальшим наданням відповідей на питання про 

способи ідентифікації вкраденого автомобіля та на його основі складати власні 

діалоги; письмово виконувати завдання з теми у форматі «вибір хибного за 

змістом слова та заміна його правильним словом», «відповідність слів з їх 

визначеннями», «заміна підкресленої частини речення тотожним словом або 

словосполученням», «правильні/хибні твердження». 

Рекомендовані джерела та література до теми 15: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 159-167. – 332 с.  

  

ТЕМА 16. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ 

СКОЄННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ 
Практичне заняття № 16 – 8 год. 

План 

1. Поняття «терористичний акт».  

2. Види терористичних актів.  

3. Основні місця, де можуть відбуватись терористичні акти.  

4. Дії працівників поліції у разі скоєння терористичного акту.    

5. Стверджувальна, заперечна та питальна форми минулого доконаного часу 

дієслова.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розповідати про види терористичних актів, їх 

наслідки та причини; вміння розповісти про дії офіцера поліції при вчиненні 
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терористичних актів; обговорювати поведінку працівників поліції у разі 

скоєння терористичного акту, використовуючи стверджувальну, заперечну, 

питальну форми минулого доконаного часу дієслова; на основі діалогу між 

офіцером поліції та свідком терористичного акту складати власні діалоги; 

читати та розуміти зміст тексту про вчинення терористичного акту, відповідати 

на питання щодо його деталей та переказувати зміст тексту; письмово 

виконувати завдання з теми формату «відповідність слів з їх визначеннями», 

«правильно розташувати літери для написання слів з теми», «переклад речень з 

української на англійську мову», вибір правильного слова для заповнення 

пробілів», «вибір речень для формування діалогу». 

Рекомендовані джерела та література до теми 16: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 168-176. – 332 с.  

  

ТЕМА 17. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Практичне заняття № 17 – 6 год. 

План 

1. Основні випадки надання першої медичної допомоги працівниками 

правоохоронних органів.  

2. Порядок надання першої медичної допомоги працівниками правоохоронних 

органів.  

3. Стверджувальна, заперечна та питальна форми доконано-тривалих часів 

дієслова.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: описувати ситуації, в яких працівники 

правоохоронних органів надають першу медичну допомогу, застосовуючи 

стверджувальну, заперечну та питальну форми доконано-тривалих часів 

дієслова; на основі поданих ситуацій та діалогів складати власні діалоги; читати 

та розуміти текст про випадок, який стався на борту літака під час польоту, 

надавати відповіді щодо його змісту; письмово виконувати завдання форматах 

«виправити неправильне слово в реченні», «відповідність слів з їх 

визначеннями», «переклад речень з української на англійську мову», 

«заповнення таблиці відповідною часовою формою дієслова», «вибір 

відповідної часової форми дієслова».  

Рекомендовані джерела та література до теми 17: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 177-192. – 332 с.  

  

ТЕМА 18. ПОШУК ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО 

ВТРАЧЕНИХ ТА ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ 
Практичне заняття № 18 – 8 год. 

План 

1. Види речей, які підлягають викраденню.  
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2. Основні дії працівників правоохоронних органів щодо пошуку втрачених та 

вкрадених речей.  

3. Складання протоколу про втрачені або вкрадені речі. 

4. Граматичний мінімум з теми: модальні дієслова. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: описувати англійською мовою деталі, 

необхідні для включення в опис вкраденого предмета та вміння визначити 

ступінь поширеності крадіжок особистої власності, використовуючи модальні 

дієслова; обговорювати найбільш поширені місця розкрадань особистого майна 

та особисті речі, що піддаються крадіжкам; розуміти на слух прослуханий 

діалог між офіцером поліції та туристом щодо вкраденої речі з подальшим 

виконанням завдання на заповнення пропусків та на його основі складати 

власні діалоги; читати та розуміти текст протоколу заяви про крадіжку з 

подальшим виконанням вправ щодо його змісту; письмово виконувати завдання 

з теми формату «правильні/хибні твердження», «вибір правильного слова», 

«вибір правильного слова для заповнення пробілів», «заміна підкресленої 

частини речення тотожним словом або словосполученням». 

Рекомендовані джерела та література до теми 18: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 193-205. – 332 с.  
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні структури та системи англійської мови, 
основних граматичних структур, загальновживаної лексики та юридичної 
термінології. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні опанованих граматичних структур 
фахової лексики та термінології. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 
помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


