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Семестр Ⅴ 

ТЕМА 18. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ 

Практичне заняття № 18 – 2 год. 

План 

1. Поняття наркотичних засобів.  

2. Види наркотичних засобів. 

3. Види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.  

4. Основні заходи запобігання обігу наркотичних засобів.  

5. Модальні дієслова, дієслово have та третя форма значущого 

дієслова. 

 

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

бути напрацьовані під час заняття: розповідати про поняття 

наркотичних засобів, їх види, класифікацію злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів та про основні заходи їх запобігання, 

використовуючи модальні дієслова, 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 18: 

1. Вивчення основної лексики заняття (стор. 205-206) 

2. Виконати письмово впр.1,2,3 (стор. 207-208) 

3. Виконати письмово впр.1,2 (стор. 209-210) 

4. Переказати текст про обіг наркотиків ( стор. 207) 

Індивідуальні завдання до Теми 18: 

1. Написати єссе за темою “Необхідність боротьби з 

наркотичними засобами” 

 

 

ТЕМА 19. ВИДИ ПОКАРАНЬ 

 Практичне заняття № 19 – 2 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. Пасивний стан дієслова в неозначених часах. 
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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 19: 

1. Вивчення основної лексики заняття (стор. 214-215) 

2. Виконати письмово впр.1,2,3,4(стор. 216-218) 

3. Виконати письмово впр.3,4 (стор. 220), впр. 1-9 (стор. 223-

225) 

4. Переказати текст про “Sentencing” ( стор. 219-220) 

Індивідуальні завдання до Теми 19: 

1. Вивчення основної лексики заняття (стор. 214-215) 

2. Виконати письмово впр.1,2,3,4(стор. 216-218) 

3. Виконати письмово впр.3,4 (стор. 220), впр. 1-9 (стор. 223-

225) 

4. Переказати текст “Sentencing” ( стор. 219-220) 

 

 

ТЕМА 20. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ ПІД ЧАС 

ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНИХ 

 Практичне заняття № 20 – 2 год. 

План 

1. Поняття затримання.  

2. Підстави затримання підозрюваних. 

3. Порядок проведення слідчих дій під час затримання 

підозрюваних.  

4. Граматичний мінімум з теми: пасивний стан дієслова в 

неозначених часах. 

 

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

бути напрацьовані під час заняття: розповідати про поняття 

затримання, підстави затримання підозрюваних, порядок проведення 

слідчих дій під час затримання підозрюваних; 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 
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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 20: 

1. Вивчення основної лексики ( стор. 226-228) 

2. Виконати письмово впр.1-4 (стор.228-229) 

Індивідуальні завдання до Теми 20: 

1. Переказати діалог на стор. 229 

2. Прочитати текст на стор. 233-235, та виконати вправи до 

нього. 

 

 

Семестр ⅤІ 

 

ТЕМА 21. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ АРЕШТУ 

Практичне заняття № 21 – 2 год. 

План 

1. Поняття та мета арешту 

2. Підстави для здійснення арешту. 

3. Підстави для звільнення від арешту. 

4. Граматичний мінімум з теми: пасивний стан дієслова в 

тривалих часах. 

 

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

бути напрацьовані під час заняття: розповідати про поняття та 

мету арешту, підстави для його здійснення а підстави звільненя від 

нього, використовуючи загальні та спеціальні запитання в усіх часах 

активного стану; читати та розуміти зміст тексту про процедуру 

арешту злочинця, 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». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 21: 

1. Вивчення основної лексики ( стор. 237-238). 

2. Виконання впр. 1,2,3 (стор. 239-240). 

3. Переказати діалог на стор. 241. 

Індивідуальні завдання до Теми 21: 
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1. Вивчення основної лексики ( стор. 237-238). 

2. Виконання впр. 1,2,3 (стор. 239-240). 

3. Переказати діалог на стор. 241. 

4. Переказати текст на стор. 239. 

 

 

ТЕМА 22. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ У РАЗІ СКОЄННЯ ВБИВСТВА 

Практичне заняття № 22 – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки вбивства.  

2. Причини скоєння вбивства.  

3. Дії працівників поліції у випадках скоєння вбивства. 

4. Попередження вбивств.  

5. Покарання за скоєння вбивства. 

6. Граматичний мінімум з теми: пасивний стан дієслова в 

доконаних часах. 

 

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

бути напрацьовані під час заняття: розмовляти про поняття та 

ознаки вбивства, причини його скоєння, дії працівників поліції у 

випадках скоєння вбивства та покарання; без попередньої 

підготовки логічно та послідовно робити розгорнуті повідомлення за 

темою або за ситуацією, використовуючи пасивний стан дієслів у 

минулих часах; читати та розуміти інформацію стосовно різних 

ситуацій, пов’язаних з процедурою проведення огляду місця скоєння 

вбивства з подальшим виконанням вправ щодо її змісту; розуміти на 

слух прослухані діалоги між офіцером поліції та свідками вбивства 

на місці скоєння злочину та на їх основі складати власні діалоги; 

письмово виконувати завдання з теми у форматі «вибір хибного за 

змістом слова та заміна його правильним словом», «розташування 

слів у правильному порядку».  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 22: 

1. Вивчення основної лексики ( стор. 246-247). 

2. Виконання впр. 1,2,3 (стор. 247-248). 

3. Переказати текст на стор. 247. 

4. Виконання вправ до тексту на стор. 253-254. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 22: 

1. Вивчення основної лексики ( стор. 246-247). 

2. Виконання впр. 1,2,3 (стор. 247-248). 

3. Переказати текст на стор. 247. 
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4. Виконання вправ до тексту на стор. 253-254. 

 

 

 

ТЕМА 23. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 

         Практичне заняття № 23 – 2 год. 

План 

1. Поняття, мета та завдання огляду місця події.  

2. Види слідчого огляду.  

3. Підготовка до огляду місця події.  

4. Учасники огляду місця події. 

5. Процедура проведення огляду місця злочину 

6. Майбутні часи дієслова активного стану та пасивного 

стану(all future tenses) - відмінності застосування та правила 

утворення.  

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

бути напрацьовані під час заняття: знати основні англомовні 

терміни, які стосуються огляду місця злочину, стану та процедури 

проведення огляду місця злочину; без попередньої підготовки 

логічно та послідовно робити розгорнуті повідомлення за темою або 

за ситуацією, використовуючи майбутні часи дієслова активного 

стану; читати та розуміти інформацію стосовно різних ситуацій, 

пов’язаних з процедурою проведення огляду місця злочину з 

подальшим виконанням вправ щодо її змісту; розуміти на слух 

прослухані діалоги між офіцером поліції та свідками вбивства на 

місці скоєння злочину та на їх основі складати власні діалоги; 

письмово виконувати завдання з теми у форматі «вибір хибного за 

змістом слова та заміна його правильним словом», «розташування 

слів у правильному порядку».  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 23: 

1. Вивчення основної лексики ( стор. 256-258). 

2. Виконання впр. 1,2 (стор. 258-259). 

3. Переказати діалог на вибір на стор. 259-262. 

4. Виконання вправ до тексту на стор. 265-266. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 23: 

1. Написати протокол злочину, що відбувся під час практики. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Рекомендована література до Теми 18:  

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 
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Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 205-213. – 332 с.  

2. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford 

Practice Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 254 p. 

 

Рекомендована література до теми 19: 

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

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

2. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford 

Practice Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 167 p. 

 

Рекомендована література до теми 20: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 226-236. – 332 с.  

2. Betty Azar Fundamentals of English Grammar: Third Edition. – 

The USA: Longman, 2003. – 190 p. 

3. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford 

Practice Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 301 p. 

 

Рекомендована література до теми 21: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 237-245. – 332 с.  

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

Рublishing, 2011. – Book 3 р. 4-5 Ех. 1-9. 

3. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 

2008. –                184 p. 

4. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford 

Practice Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 305 p. 

 

Рекомендована література до теми 22: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 246-255. – 332 с.  

2. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 

2008. –                142 p. 

3. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford 

Practice Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 310 p. 

 

Рекомендована література до теми 23: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 256-266. – 332 с.  

 2. Betty Azar Fundamentals of English Grammar: Third Edition. – 

The USA: Longman, 2003. – 508 p. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

V семестр 

1. Поняття наркотичних засобів. 

2. Види наркотичних засобів.  

3. Види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.  

4. Основні заходи запобігання обігу наркотичних засобів.  

5. Поняття та мета покарання. 

6. Ознаки покарання.  

7. Система і види покарань. 

8. Відбування покарання. 

9. Види органів виконання покарань.  

10. Пасивний стан дієслова в неозначених часах. 

11. Поняття затримання.  

12. Підстави затримання підозрюваних.  

13. Порядок проведення слідчих дій під час затримання 

підозрюваних.  

14. Поняття та мета арешту. 

 

VІ семестр 

1. Підстави для здійснення арешту.  

2. Підстави для звільнення від арешту. 

3. Пасивний стан дієслова в тривалих часах. 

4. Поняття та ознаки вбивства. 

5. Причини скоєння вбивства. 

6. Дії працівників поліції у випадках скоєння вбивства.  

7. Попередження вбивств.  

8. Покарання за скоєння вбивства. 

9. Пасивний стан дієслова в доконаних часах. 

10. Види слідчого огляду.  

11. Підготовка до огляду місця події.  

12. Учасники огляду місця події. 

13. Використання активного і пасивного стану дієслова. 

 

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу                     Ю.І. Тюря 

 
 

 


