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Семестр ІІІ 

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

Завдання для самостійної роботи до Теми 10: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. A, B, C стор. 47, Впр. A, B стор. 49, 

Впр. A стор. 52, Впр. A стор. 56.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 106-108). 

3. Переказати текст «Captain’s memo» (стор. 110). 

 
Індивідуальні завдання до Теми 10: 

1. Складіть протокол дій працівників поліції щодо контролю безпеки на 

футбольному матчі. 

 

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ. 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
Практичне заняття № 11 – 12 год. 

План 

1. Поняття «злочин». 

2. Ознаки злочину.  

3. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості: злочини 

невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.  
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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. 

7. Обставини злочину.  

8. Допит.  

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

допит обвинуваченого, допит підозрюваного.  

10. Розслідування окремих видів злочинів. 

11. Стверджувальна, заперечна, питальна форми минулого тривалого 

часу дієслова. 

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», 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».  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 11: 

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 11: 

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

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

 

ТЕМА 12. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. КИШЕНКОВІ КРАДІЖКИ 
Практичне заняття № 12 – 12 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. 

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 

пограбування; без попередньої підготовки логічно та послідовно робити 

розгорнуті повідомлення за темою або за ситуацією, використовуючи 



6 

 

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

слів у правильному порядку».  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 12: 

1. Виконайте письмово вправи: Впр. А стор. 28, Впр. В, С стор. 31, Впр. 

А, В, С стор. 33, Впр. В, С стор. 35 Впр. В, С стор.  41.; Впр. 29 стор. 23. 

2. Виконайте письмово вправи: Впр. Е стор. 19, Впр. С стор. 11, Впр. В 

стор. 27, Впр. А, В стор. 44; Впр. 3 стор. 85, Впр. 9 стор. 90, Впр. 20 стор. 96, 

Впр. 35 стор. 114, Впр. 36 стор 115.  
 

Індивідуальні завдання до Теми 12: 

1. Вивчіть основні злочини проти власності (стор. 139-140). 

2. Перекажіть текст «Нow to beat the burglar» (стор. 143-144). 

3. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 153-154). 

4. Перекажіть текст «Pickpocketing» (стор. 154). 

5. Складіть протоколи про скоєння крадіжки в магазині, пограбування, 

вуличне пограбування. 

 

ТЕМА 13. ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. КРАДІЖКИ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

Практичне заняття № 13 – 10 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 
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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». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 13: 

1. Виконайте письмово вправи: Впр. А стор. 14, Впр. В, С стор. 15, Впр. 

В стор. 25, Впр. С стор. 27, Впр. C, D стор. 19, Впр. C, D стор. 45; Впр. 8, 9, 

10 стор. 11, Впр. 13 стор. 14. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 13: 

1. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 160-161, 165). 

 2. Перекажіть текст «Vehicle theft» (стор. 164-165). 

3. Складіть зведення про крадіжку транспортного засобу. 

 

Семестр ІV 

ТЕМА 14. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

У РАЗІ СКОЄННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ  

Практичне заняття № 14 – 2 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 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», 
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«переклад речень з української на англійську мову», вибір правильного слова 

для заповнення пробілів», «вибір речень для формування діалогу». 
 
 Завдання для самостійної роботи до Теми 14: 

1. Виконайте письмово вправи: Впр. 35 стор. 114, Впр. 36 стор. 115; 

Впр. 17, 18 стор. 17, Впр. 20, 21 стор. 18. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 14: 
1. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 169-170). 

     2. Перекажіть текст «Story about terrorist act» (стор. 176). 

 3. Складіть рапорт про вчинення терористичного акту в аеропорті. 

 

ТЕМА 15. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Практичне заняття № 15 – 2 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».  

  

Завдання для самостійної роботи до Теми 15: 

1. Виконайте письмово вправи: Впр. 23, 24 стор. 99, Впр. 25 стор. 100, 

Впр. 30 стор. 105, Впр. 31 стор. 107, Впр. 32 стор. 108. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 15: 

1. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 178-179, 183). 

 2. Перекажіть текст «We’re going to crash!» (стор. 186). 

3. Складіть опис стану травми людини за такими складовими: 

- природа та тяжкість травми; 

- заходи першої медичної допомоги, надані працівниками поліції; 

- стан здоров’я людини після надання першої медичної допомоги. 
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ТЕМА 16. ПОШУК ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ 
Практичне заняття № 16 – 1 год. 

План 

1. Види речей, які можуть бути викрадені.  

2. Причини злочинів щодо втрачених та вкрадених речей.  

3. 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; 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». 

  

Завдання для самостійної роботи до Теми 16: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 1, 2, 3 стор. 71, Впр. 5, 6, 7 стор. 73. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 16: 

1. Вивчіть основну лексику заняття (стор. 194-195). 

 

ТЕМА 17. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У 

РАЗІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО ВТРАЧЕНИХ ТА ВКРАДЕНИХ 

РЕЧЕЙ 
Практичне заняття № 17 – 1 год. 

План 

1. Дії працівників поліції щодо втрачених та вкрадених речей. 

2. Складання протоколу про втрачені або викрадені речі. 

3. Граматичний мінімум з теми: модальні дієслова (повторення). 

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

напрацьовані під час заняття: 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». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 17: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 8, 9 стор. 74, Впр. 10, 11, 12 стор. 

76. 
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Індивідуальні завдання до Теми 17: 

1. Перекажіть текст «Lost/Stolen Property Form» (стор. 203). 

2. Складіть протокол опису вкраденої речі (речей) за такими 

складовими:  

- ПІБ офіцера поліції, який склав протокол; 

- дата зникнення речі (речей); 

- останнє місцезнаходження речі (речей) до зникнення; 

- опис речі (речей). 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
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. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson Basic Oxford Practice 

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

 

Рекомендована 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. 

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

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

 

Рекомендована література до теми 12: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 29-38. – 332 с.  

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

USA: Longman, 2003. – 503 p. 

 

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

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

 

Рекомендована література до теми 13: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 39-50. – 332 с.  

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

2011. – Book 1 р. 14-17 Ех. 1-9. 

3. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 2008. –                

278 p. 

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

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

 

Рекомендована література до теми 14: 

1. English for law enforcement / за ред. к.п.н. Побережної Н.О. – 
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Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 51-60. – 332 с.  

2. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 2008. –                

278 p. 

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

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

Рекомендована література до теми 15: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 61-71. – 332 с.  

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

USA: Longman, 2003. – 503 p. 

 

Рекомендована література до теми 16: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 72-82. – 332 с.  

2. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 2008. –                

278 p. 

 

Рекомендована література до теми 17: 

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

Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016. – С. 83-96. – 332 с.  

2. Evans V., Dooley J. Grammarway 4. – EU.: Express Publishing, 2008. –                

278 p. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

ІІІ семестр 

1. Поняття контролю безпеки в громадських місцях.  

2. Основні випадки некерованої поведінки натовпу. 

3. Екіпірування працівників поліції для здійснення контролю безпеки в 

громадських місцях.  
4. Основні заходи контролю безпеки в громадських місцях. 
5. Опрацювання повідомлення поліції щодо порушення громадської 
безпеки. 
6. Протокол поліції про порушення громадської безпеки. 
7. Способи вираження майбутнього часу. 
8. Поняття «злочин». 
9. Ознаки злочину. 
10. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості: злочини невеликої 
тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 
11. Види злочинів залежно від об’єкта злочину. 
12.  Причини скоєння злочинів. 
13.  Засоби запобігання злочинності. 
14.  Використання неозначених часів дієслова, теперішнього тривалого часу 
дієслова. 
15.  Використання способів вираження майбутнього часу. 
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16.  Обставини злочину.  
17.  Допит. 
18.  Види допиту: допит свідка, допит потерпілого, допит експерта, допит 
обвинуваченого, допит підозрюваного. 
19.  Розслідування окремих видів злочинів. 
20.  Стверджувальна форма минулого тривалого часу дієслова. 
21.  Заперечна форма минулого тривалого часу дієслова. 
22.  Питальна форма минулого тривалого часу дієслова. 
23.  Поняття «право власності».  
24.  Коштовні речі. 
25.  Види злочинів проти власності: крадіжка, пограбування, крадіжка зі 
зломом, крадіжка з крамниці, вуличне пограбування. 
26.  Способи запобігання злочинам проти власності. 
27.  Протокол поліції про скоєння злочину проти власності. 
28.  Стверджувальна форма доконаних часів дієслова.  
29.  Заперечна форма доконаних часів дієслова. 
30.  Питальна форма доконаних часів дієслова. 

31. Види автотранспортних засобів.  

32. Причини крадіжок автотранспортних засобів. 

33. Види транспортних засобів, які найчастіше підлягають викраденню 

злочинцями. 

34. Протокол про крадіжку транспортного засобу. 

35. Боротьба з крадіжками транспортних засобів в країнах Європи. 

36. Боротьба з крадіжками транспортних засобів в Україні. 

37. Засоби запобігання крадіжкам транспортних засобів.   

38.  Неозначені, тривалі та доконані часи дієслова. 

 

ІV семестр 

1. Поняття «терористичний акт».  

2. Причини скоєння терористичних актів. 

3.  Види терористичних актів. 

4. Основні місця, де можуть відбуватись терористичні акти. 

5.  Дії працівників поліції у разі скоєння терористичного акту. 

6.  Зовнішні ознаки терориста.    

7.  Протокол поліції про скоєння терористичного акту. 

8.  Стверджувальна форма минулого доконаного часу дієслова.  

9.  Заперечна форма минулого доконаного часу дієслова.  

10.  Питальна форма минулого доконаного часу дієслова.  

11.  Основні випадки надання першої медичної допомоги працівниками 

правоохоронних органів.  

12.  Порядок надання першої медичної допомоги працівниками 

правоохоронних органів. 

13.  Дії працівників правоохоронних органів у випадку задухи людини. 

14.  Дії працівників правоохоронних органів у випадку зупинки серця. 

15.  Дії працівників правоохоронних органів у випадку отримання 

потерпілим тілесних ушкоджень. 
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16.  Стверджувальна форма доконано-тривалих часів дієслова. 

17.  Заперечна форма доконано-тривалих часів дієслова. 

18.  Питальна форма доконано-тривалих часів дієслова. 

19.  Види речей, які можуть бути викрадені. 

20.  Основні дії працівників правоохоронних органів щодо пошуку втрачених 

та вкрадених речей. 

21.  Складання протоколу про втрачені або вкрадені речі. 

22.  Модальні дієслова.  

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу       Ю.І. Тюря 
 


