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Семестр VII 

ТЕМА 27. Право. Види права: конституційне, адміністративне, 

кримінальне, трудове, міжнародне право. 
 

Практичне заняття № 1 – 24 год. 
 

План 

1. Право. Види права: конституційне, адміністративне, кримінальне, 

трудове, міжнародне право. 

2. Повторення основних тем з граматики. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: особливості утворення юридичних термінів; специфіку перекладу 

юридичних термінів англійською мовою; лексико-граматичні особливості 

англомовного юридичного та наукового дискурсу. Необхідно вміти: 

розрізняти національні та запозичені правничі терміни; виділяти їх з текстів 

довідково-інформаційного характеру; вести запис основних висловлювань та 

фактів з текстів для аудіювання та читання. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 27: 

1. Виконати письмово вправи: Тема 1 стор. 5-6, Тема 2 стор. 6-8, Впр. 2 

стор. 7, Впр. 3 стор. 9. 

2. Вивчити нову лексику з теми. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 27: 

1. Прочитати та перекласти текст «Latin terms», виписати юридичні 

терміни та зробити анотацію. 

 
 

ТЕМА 28. Види та класифікація злочинів. 

 
Практичне заняття № 2 – 20 год. 

 

План 

1. Поняття та види злочинів. 

2. Боротьба зі злочинністю.  

3. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості: злочини 

невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

4. Повторення основних тем з граматики.  

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 
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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». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 28: 

1. Виконайте письмово вправи: Впр. A, B стор. 18, Впр. A, B, C стор.58.  

2. Виконайте письмово вправи: Впр. А стор. 24, Впр. В, С стор. 25. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 28: 

1. Прочитайте текст. Назвіть основні види злочинів (стор. 120-121). 

2. Перекажіть текст «Тypes of crimes» (стор. 120-121). 

3. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 126-129). 

4. Перекажіть текст «Murder in a country house» (стор. 128-129). 

5. Перекладіть речення українською мовою. 

In order to detect traces of crime and other exhibits, find out the situation in 

which a crime was committed and other circumstances of importance for the case, 

investigator inspects surrounding area, premises, objects, and documents.   

In urgent cases, the place of crime may be inspected before instituting 

criminal proceedings. In such cases, criminal proceedings are instituted 

immediately after inspection of the place of crime if sufficient grounds are present 

therefor. Investigator draws up a record of inspection.  Home or any other 

possession of a person may be inspected only upon a motivated decision of the 

judge rendered in compliance with Article 177, fifth paragraph, of the present 

Code. This judge’s decision may not be challenged.  In urgent cases, when it 

comes to saving life and property or to hot pursuit of the persons suspected of 

having committed a crime, the home or any other possession of a person may be 

inspected, upon owner’s consent, without judge’s decision. Court’s decision is not 

required if inspection of the place of crime in the home or any other possession of 

a person in urgent cases is conducted upon owner’s request or report of crime 

committed against him/her and in the absence of such person or impossibility to 

obtain his/her consent to urgent inspection of the place of crime.  In cases specified 

in the fifth and sixth paragraphs of the present Article, investigator should 

necessarily state in the record of inspection reasons for inspection without judge’s 

decision and inform the prosecutor supervising pre-trial investigation that 

inspection of the home or any other possession of the person has been conducted 

and on its results within 24 hours after such action has been carried out.   
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ТЕМА 29. Види та класифікація покарань. 

 

 Практичне заняття № 3 – 22 год. 

План 
1. Види та класифікація покарань. 

2. Обговорення теми з використанням лексичних одиниць за темою і 

граматичних структур у формі монологічного та діалогічного мовлення.   

3. Опрацювання тексту «Sentencing». 

4. Повторення основних тем з граматики. 

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

напрацьовані під час заняття: розповідати про ознаки, види покарань; 

будувати висловлювання з теми, використовуючи пасивний стан дієслова в 

неозначених часах, логічно та послідовно робити розгорнуті повідомлення за 

темою або за ситуацією; будувати діалоги на запропоновані ситуації; 

письмово виконувати завдання формату «виправлення помилок в реченні», 

«вибір правильного слова для заповнення таблиці», «заповнення таблиці 

відповідною частиною мови», «вірні/хибні твердження». 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 29: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 1 стор. 277, Впр. 2,3 стор. 278,   

Впр. 4,5 стор. 279. 

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 215-216). 
 
Індивідуальні завдання до Теми 29: 

1. Прочитайте текст. Назвіть основні види покарань (стор. 223-225). 

2. Перекажіть текст «Тypes of punishment» (стор. 223-225). 

 

ТЕМА 30. Суд. Судовий процес.  Сторони судового процесу. 

Професійний етикет. 

 
Практичне заняття № 4 – 24 год. 

 

План 

1. Суд. Судовий процес.  Сторони судового процесу.  

2. Повторення основних тем з граматики. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: загальні поняття, які стосуються судових слухань та судового процесу, 

процедуру оформлення службової документації; лексико-граматичні 

особливості англомовного юридичного та наукового дискурсу. Необхідно 

вміти: розуміти основний зміст автентичних правничих, суспільно-

політичних, публіцистичних та прагматичних текстів та веб-сайтів; виділяти 
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з текстів важливі відомості довідково-інформаційного характеру; вести запис 

основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання та читання. 

Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, створення усних та 

письмових текстів різних типів та жанрів. 

 
 Завдання для самостійної роботи до Теми 30: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 11-13 стор. 14-16, Впр. 18 стор. 4-6, 

Впр. 14 стор. 17. 

2. Вивчити нову лексику з теми (стор. 17-18). 
 
Індивідуальні завдання до Теми 30: 

1. Робота над текстом «Jury Duty. Rules and Expectations», відповіді на 

питання (стор. 23-25). 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Kritskiy Alexandr. Secrets to Success (Business English). – Kiev: Dmitriy 

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 

2. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: 

Логос, 1997. – 352 с. 

 

Рекомендовані джерела та література до теми 2: 

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

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

 

Рекомендовані джерела та література до теми 3: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 214-225. – 332 с. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Evans V., Dooley J., Smith D. Career Paths: Law. Express Publishing, 

2011. – 120 p. 

2. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. 

– К.: Логос, 1997. – 352 с.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Структура речення в англійській мові у порівнянні зі структурою 

речення в українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. 

Типи питань. 

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова. 

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів. 

4. Активний і пасивний стан. Особливості використання і перекладу 

пасивного стану. Узгодження часів. 

5. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції. 

6. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. 

7. Функції дієслів із закінченням – ing, – ed. 

8. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.  

9. Артикль. 

10. Займенник (загальні відмінності). Особові, присвійні, вказівні 

займенники. Займенники some/any. Кількісні займенники many, little, few.  

11. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння. 

12. Чисельник. Кількісні та порядкові чисельники. Дріб. Читання 

формул, хронологічних дат, позначень часу. 

13. Ознаки підрядних речень: додаткових, означальних, умовних; 

ознаки сполучникового і безсполучникового підпорядкування; ознаки 

речень, що виділяють; ознаки часових форм дієслів в Present, Past, 

Future Indefinite; Present, Past Continuous; Present, Past Perfect активного і 

пасивного стану і їх значення.  

14. Шляхи перекладу Passive. 

15. Ознаки безособових форм дієслів: ознаки простих форм інфінітиву, 

герундію, прислівників І і II в реченні і значення цих форм. Розрізнення 

граматичної омонімії. 

16. Ознаки безособових форм дієслова і їх значення. Інфінітив. Складні 

інфінітивні форми і їх співвідношення з формою присудку. Ознаки 

інфінітива в функції правого визначення і його значення.  

17. Ознаки модальності to be + Infinitive, to have + Infinitive,~shоuld + 

Infinitive. 

18. Модальні дієслова з перфектним інфінітивом. 

19. Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової 

літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, 

дієслів, прислівників.  

20. Basic legal terms and concepts. 
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21. Types of law: constitutional law, administrative law, criminal law, civil 

law, international law, employment law. 

22. Law enforcement: Police in Ukraine. 

23. Police departments and basic equipment of law enforcement officers. 

24. Police vehicles and car accidents. 

25. Law enforcement in the United Kingdom. 

26. Committing crimes. Types of crimes. 

27. Description of suspects. 

28. Pursuit and processing suspects. 

29. Crime prevention. 

30. Crimes against property. 

31. Handling lost and stolen property. 

32. Committing terrorist act. 

33. Drug-trafficking. 

34. Making an arrest. 

35. Crime scene investigation. 

36. Operations: suspicious objects. 

37. Operation: crowd control. 

38. Explosives detections and committing explosions. 

39. Operations: substances of unknown origin.  

40. Operations: illicit weapons trafficking. 

41. Fighting International crimes: Interpol and Europol.  

42. Justice in Ukraine and European Union. International courts.  

43. Criminal proceedings. Prosecuting and investigating. Judging and 

sentencing. 

44. Punishment. Types of punishment. 

 


