МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра іноземних мов факультету № 1

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з навчальної дисципліни Іноземна мова
обов’язкових компонент
освітньої програми першого рівня вищої освіти
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 125 Кібербезпека

Харків 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.08.2021 №7

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 1
ХНУВС
Протокол від 25.08.2021 №9

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 26.08.2021 №7
Розглянуто на засідання кафедри іноземних мов факультету № 1, протокол
від 25.08.2021 № 9.
Розробники:
1. Старший викладач кафедри іноземних мов факультету № 1 Коршенко А.Є.
2. Старший викладач кафедри іноземних мов факультету № 1 Сорокіна Г.М.

Рецензенти:
доцент кафедри іноземних мов факультету №1 ХНУВС, кандидат
педагогічних наук Гоголь І.О.;
завідувачка кафедри англійської мови ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, доктор
педагогічних наук, професор Щебликіна Т.А

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 2
Тема № 1 Опис людини та речей
Тема № 2 Дії поліції 1
Тема № 3 Протидія правопорушенням та
злочинам 1
Тема № 4. Оснащення поліції
Всього за семестр № 2

17
15
15

12
10
10

5
5
5

[1, 4-13]
[1, 14-23]
[1, 24-33]

13
60

8
40

5
20

[1/2, 4-11]

залік

Семестр № 3
Тема № 5. Дії поліції 2

20

10

10

Тема № 6. Протидія правопорушенням та
злочинам 2
Тема № 7.Організація поліції

18

8

10

8

4

4

[1/2, 1223]
[1/2, 2433]
[1/3, 4-9]

Тема № 8. Дії поліції 3

24

10

14

[1/3, 10-25]

Тема № 9. Протидія правопорушенням та
злочинам 3
Всього за семестр № 3

20

12

8

[13/, 26-33]

90

44

46

10

5

[2,22-29 ]

15

10

5

[2,30-37]

15

10

5

[2,38-45]

15

10

5

[2,46-53]

60

40

20

6

3

[2,55-61]

6
8
8
6

3
4
4
3

[2,62-69]
[2,63-77]
[2,78-85]
[2,86-93]

Тема № 10. Взаємодія поліції та населення
щодо забезпечення громадського порядку та
безпеки.
Тема № 11. Дії поліції у надзвичайних
обставинах.
Тема №. 12. Боротьба поліціїі ззлочинами
протии особистої власності.
Тема №. 13. Протидія зловживанню
наркотиками та алкоголем.
Всього за семестр № 4

Тема № 14. Дії поліції під час громадських
заворушень
Тема № 15. В поліцейській дільниці
Тема № 16. Огляд місця злочину
Тема № 17. Кримінальне судочинство
Тема 18. Організована злочинність

Семестр № 4
15

залік

залік

Семестр № 5
9
9
12
12
9

залік

Тема 19. Міжнародне співробітництво у
боротьбі зі злочинністю
Всього за семестр № 5

Тема № 20. Кіберзлочинність.
Тема № 21.Комп’ютернізлочинипроти
особистості.
Тема № 22. Діти як жертва інтернет-злочинів
Тема № 23. Кіберзлочини проти власності.
Тема № 24.Шкідливі програми.
Тема № 25. Кіберзлочини проти уряду.
Всього за семестр № 6

Тема № 26. Розслідування кіберзлочинів
Тема № 27.Доказивсферікіберзлочинності
Тема № 28.Кіберзлочинність; запобігання і
покарання.
Тема № 29.Всесвітні організації по боротьбі з
кіберзлочинністю
Всього за семестр № 7

9

6

3

60

40

20

6
6

3
3

[3, 4-9]
[3, 9-15]

8
10
10
10
36

4
5
5
5
24

[3,16-23]
[3, 24-31]

10
10
10

5
5
5

[3 52-59]
[3 59-65]

15

10

5

[3 1-15]

60

40

20

Семестр № 6
9
9
12
15
15
15
60
Семестр № 7
15
15
15

[2,94-101]

залік

[3 38-44]

екзамен

3. Методичні вказівки до практичних занять
1 семестр
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №1: Особа, що підозрюється у скоєнні злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним таграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з Програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова»
на I семестр.
2. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
3. Введеннята закріплення лексичного матеріалу за темою.
4. Мовленнєвапрактика.
5. Аналітичне читання тексту.
6. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley.Police.ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники

План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з Програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» на I
семестр.
Викладач ознайомлює курсантів з робочою навчальною програмою з
дисципліни «Іноземна мова» на I семестр; вимогами та критеріями оцінки
знань; роботою зі словниками, текстами
і вправами в навчальних
посібниках; методикою самостійної роботи з літературою за фахом. Доцільно
надати курсантам інформацію щодо вимог та порядку проведення заліку.
2. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендуєтьсяознайомитись
з
понятійнимапаратомграматики,
згадатисамостійні
та
службові
частини
мови,розглянутиприкладивживанняприйменників, сполучників, часток та
артиклів.
3Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
професійнуюридичну лексику та особливостіїї перекладу. Для закріплення
пропонується вправа3 стор. 4 [1 ч.1].
4. Мовленнєва практика.
Розвитку навичок усного мовлення сприяє вправа1стор. 4[1 ч.1],де потрібно
висловити свою думку щодозапропонованих питань.
5. Аналітичнечитання тексту.
Аналітичному читанню об’яви «Розшукуєтьсяполіцією» стор. 4 [1 ч.1]
передуєсловникова робота за текстом. Після читання рекомендується вправи
2, стор.4 [1 ч.1]. Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють
розуміння змісту, вчать робити власні висновки і оцінки.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу5стор. 5[1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання: вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,скластиоб’яву
«Поліціярозшукуєпідозрюваногоу пограбуванні банку».
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №2: Ідентифікація підозрюваного за зовнішніми
ознаками
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного

мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимтаграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Словниковий диктант.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендуєтьсязгадати частинимовита розподіл їх на класи за
граматичнимиознаками, звернути увагу на порядок слів у реченні і пояснити
явище інверсії.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
З метою активізації вживання лексики доцільно зробити вправу 4стор.5 [1
ч.1], використовуючи групову форму роботи.
3. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
4. Аудіювання..
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.5 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Викладачпропонує курсантамвправу8стор.5 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:
повторитилексику з теми таграматичнийматеріал,виконативправу9 стор.5 [1
ч.1].

Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №3: Особливі прикмети зниклих та викрадених осіб
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимтаграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Перевірка вправи 9 стор.5 [1 ч.1].
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєвапрактика.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендуєтьсярозглянути дієслово як самостійну частину мови, його форми
та часи, навести приклади.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
професійнуюридичну лексику та особливостіїї перекладу. Для закріплення
пропонується вправа3, 4стор. 6 [1 ч.1].
3. Перевірка вправи 9 стор.5 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
4. Аналітичнечитання тексту.
Аналітичному читанню повідомлення «Розшукується зникладитина» стор. 4
[1 ч.1] передує словникова робота за текстомта виконання вправи 1, стор.6 [1
ч.1].. Після читання рекомендується вправи 2, стор.6 [1 ч.1]. Післятекстова
вправа містить завдання, що контролюють розуміння змісту, вчать робити
власні висновки і оцінки.
5. Аудіювання.

Рекомендується виконати вправи 6,7стор.7 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Мовленнєвапрактика.
Викладачпропонує курсантамвправу8стор.7 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:вивчити
лексику з теми,повторити граматичний матеріал, зробитивправу стор.7 [1
ч.1].
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №4: Транспортнізасоби
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимтаграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Мовленнєвапрактика.
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Викладачзнайомитькурсантів з граматичною темою «Теперішнійпростий
час» і пропонує з метою закріпленняматеріалу виконати вправи1-5стор.222,
223[2].
2Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.

При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
професійнуюридичну лексику та особливостіїї перекладу. Для закріплення
пропонується вправа3 стор. 8 [1 ч.1].
3. Мовленнєвапрактика.
Розвитку навичок усного мовлення сприяє вправа 1стор. 8[1 ч.1],де потрібно
висловити свою думку щодозапропонованих питань.
4. Аналітичнечитання тексту.
Аналітичному
читанню інформації щодо вкрадених транспортних
засобівстор. 4 [1 ч.1] робота за текстом. Після читання рекомендується
вправи 2,
стор.8 [1 ч.1]. Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють
розуміння змісту, вчать робити власні висновки і оцінки.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу5стор. 9[1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання: вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,описати вкрадений
транспортний засіб.
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №5: Розшуквикраденихтранспортнихзасобів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимта граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Словниковий диктант.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні реченняз
дієсловами в PresentSimpleTense, використовуючи лексику теми, що
вивчається.
2Закріплення лексичного матеріалу за темою.
З метою активізації вживання лексики доцільно зробити вправу 4стор.9 [1
ч.1], використовуючи групову форму роботи.
3. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
4. Аудіювання..
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.9 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Викладач пропонує курсантам вправу8 стор.9 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:
повторитилексику з теми таграматичнийматеріал,виконативправу9 стор.9 [1
ч.1].
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №6: Особистіречі, якіможуть бути
викраденіугромадськомутранспорті.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимтаграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Перевірка вправи 9 стор.9 [1 ч.1].
4. Аналітичнечитання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєвапрактика.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Викладачзнайомитькурсантів з граматичною темою «Минулийпростий час» і
пропонує з метою закріпленняматеріалу виконати вправи32-36стор.232,
233[2].
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
професійнуюридичну лексику та особливостіїї перекладу. Для закріплення
пропонується вправа3, 4стор. 10 [1 ч.1].
3. Перевірка вправи 9 стор.9 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
4. Аналітичнечитання тексту.
Аналітичному читанню тексту стор. 10 [1 ч.1] передує словникова робота та
виконання вправи 1, стор.10[1 ч.1].. Після читання рекомендується вправи 2,
стор.10 [1 ч.1]. Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють
розуміння змісту, вчать робити власні висновки і оцінки.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.11 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Мовленнєвапрактика.
Викладачпропонує курсантамвправу8стор.11 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,зробитивправу9 стор.11 [1
ч.1].
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №7: Особистіречі, що є предметом крадіжки
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного

мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користуваннялексичнимтаграматичниммовнимматеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Перевірка вправи 9 стор.11[1 ч.1].
3. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
4. Мовленнєвапрактика.
5. Аналітичне читання тексту.
6. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні реченняз
дієсловами в PastSimpleTense, використовуючи лексику теми, що вивчається.
2. Перевірка вправи 9 стор.11 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
професійнуюридичну лексику та особливостіїї перекладу. Для закріплення
пропонується вправа3 стор. 12 [1 ч.1].
4. Мовленнєва практика.
Розвитку навичок усного мовлення сприяє вправа 1стор. 12[1 ч.1],де потрібно
висловити свою думку щодозапропонованих питань.
5. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню текстустор. 12 [1 ч.1] передуєсловникова робота.
Після читання рекомендується вправи 2, стор.8 [1 ч.1]. Післятекстова вправа
містить завдання, що контролюють розуміння змісту, вчать робити власні
висновки і оцінки.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу5стор. 13[1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання: вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,описати вкрадену річ.
Тема № 1 Опис людини та речей
Практичне заняття №8: Предмети корисних злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Опрацювання граматичного матеріалу.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Словниковий диктант.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Опрацювання граматичного матеріалу.
Викладачзнайомитькурсантів з граматичною темою «Майбутній простий
час» і пропонує з метою закріпленняматеріалу виконати вправи5254стор.239[2].
2Закріплення лексичного матеріалу за темою.
З метою активізації вживання лексики доцільно зробити вправу 4стор.13 [1
ч.1], використовуючи групову форму роботи.
3. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.13 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Викладач пропонує курсантам вправу8 стор.13 [1 ч.1].

III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:
повторитилексику з теми таграматичнийматеріал,виконативправу9 стор.13
[1 ч.1].
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №9: Як пояснити дорогу пішоходу
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Перевірка вправи 9 стор.13 [1 ч.1].
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєва практика.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні реченняз
дієсловами в FutureSimpleTense, використовуючи лексику теми, що
вивчається.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
особливостійого перекладу. Для закріплення пропонується вправа3, 4стор. 14
[1 ч.1].
3. Перевірка вправи 9 стор.13 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.

4. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню тексту стор. 14 [1 ч.1] передує словникова робота та
виконання вправи 1, стор.14[1 ч.1].. Після читання рекомендується вправи 2,
стор.14 [1 ч.1]. Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють
розуміння змісту, вчать робити власні висновки і оцінки.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.15 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Мовленнєва практика.
Викладач пропонує курсантам вправу8стор.15 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:вивчити
лексику з теми,повторити граматичний матеріал, зробити вправу стор.15 [1
ч.1].
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №10: Напрямки руху транспортних засобів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Перевірка вправи 9 стор.15[1 ч.1].
3. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту.
6. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.

II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Викладачзнайомитькурсантів з граматичною темою «Теперішнійтривалий
час» і пропонує длязакріпленняматеріалу виконати вправи66-69 стор.
244,245[2].
2. Перевірка вправи 9 стор.15[1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
особливостійого перекладу. Для закріплення пропонується вправа3 стор. 16
[1 ч.1].
4. Мовленнєва практика.
Розвитку навичок усного мовлення сприяє вправа 1стор. 16[1 ч.1],де потрібно
висловити свою думку щодозапропонованих питань.
5. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню текстустор. 16 [1 ч.1] передуєсловникова робота.
Після читання рекомендується вправи 2, стор.16 [1 ч.1]. Післятекстова вправа
містить завдання, що контролюють розуміння змісту, вчать робити власні
висновки і оцінки.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу5стор. 17[1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання: вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,описати напрямок руху
транспортного засобу.
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №11: Як пояснити дорогу автомобілісту
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Опрацювання граматичного матеріалу.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Словниковий диктант.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне мовлення за темою.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні реченняз
дієсловами в PresentContinuousTense, використовуючи лексику теми, що
вивчається.
2Закріплення лексичного матеріалу за темою.
З метою активізації вживання лексики доцільно зробити вправу 4стор.16 [1
ч.1], використовуючи групову форму роботи.
3. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.17[1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
5. Діалогічне мовлення за темою.
Викладачпропонує курсантамвправу8 стор.17 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:
повторитилексику з теми таграматичнийматеріал,виконативправу9 стор.17
[1 ч.1].
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №12: Термінові виклики
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу.

2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Перевірка вправи 9 стор.17 [1 ч.1].
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєва практика.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Закріплення граматичного матеріалу.
Викладач знайомить курсантів з граматичною темою «Минулийтривалий
час» і пропонує для закріпленняматеріалу виконати вправи77-79 стор. 247,
248[2].
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введені лексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
особливостійого перекладу. Для закріплення пропонується вправа3, 4стор. 18
[1 ч.1].
3. Перевірка вправи 9 стор.17 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
4. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню тексту стор. 18 [1 ч.1] передує словникова робота та
виконання вправи 1, стор.18[1 ч.1].. Після читання рекомендується вправи 2,
стор.18 [1 ч.1]. Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють
розуміння змісту, вчать робити власні висновки і оцінки.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7стор.19 [1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Мовленнєва практика.
Викладач пропонує курсантам вправу8стор.19 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:вивчити
лексику з теми,повторити граматичний матеріал, зробити вправу стор.19 [1
ч.1].

Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №13: Зупинення транспортного засобу для перевірки
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Перевірка вправи 9 стор.19[1 ч.1].
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєва практика.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні речення з
дієсловами в PastContinuousTense, використовуючи лексику теми, що
вивчається.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагуна
професійнуполіцейську лексику та особливостіїї перекладу.Для закріплення
пропонується
вправа3, 4стор. 20 [1 ч.1].
3. Перевірка вправи 9 стор.19 [1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
4. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню тексту стор. 20 [1 ч.1] передує словникова робота та
виконання вправи 1, стор.20[1 ч.1].. Після читання рекомендується вправи 2,
стор.20 [1 ч.1].
5. Аудіювання.

Рекомендується виконати вправи 6,7стор.21[1 ч.1].Цівправинацілені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Мовленнєва практика.
Викладач пропонує курсантам вправу8стор.21 [1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з йоговиконання:вивчити
лексику з теми,повторити граматичний матеріал, зробитивправу стор.21 [1
ч.1].
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №14: Дорожньо-транспортніпригоди
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
2. Перевірка вправи 9 стор.21[1 ч.1].
3. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту.
6. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley.Police.ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу.
Викладач знайомить курсантів з граматичною темою «Майбутнійтривалий
час» і пропонує для закріпленняматеріалу виконати вправи88-90 стор. 251[2].
2. Перевірка вправи 9 стор.22[1 ч.1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.

3Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
При введенілексичногоматеріалуза темою рекомендуєтьсязвернутиувагу на
особливостійого перекладу. Для закріплення пропонується вправа3 стор. 22
[1 ч.1].
4. Мовленнєва практика.
Розвитку навичок усного мовлення сприяє вправа 1 стор. 22[1 ч.1], де
потрібно висловити свою думку щодо запропонованих питань.
5. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню текстустор. 22 [1 ч.1] передуєсловникова робота.
Після читання рекомендується вправи 2, стор.22 [1 ч.1]. Післятекстова вправа
містить завдання, що контролюють розуміння змісту, вчать робити власні
висновки і оцінки.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу5стор. 237[1 ч.1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми,повторитиграматичнийматеріал,описати дорожньотранспортну пригоду.
Тема № 2 Дії поліції - 1
Практичне заняття №15: Діїполіцейського на місцідорожньотранспортної пригоди
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; прищеплення навичок аудіювання; оволодіння навичками
користування лексичним та граматичним мовним матеріалом в межах теми.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Опрацювання граматичного матеріалу.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Аудіювання.
4. Діалогічне мовлення за темою.
5. Семестрова контрольна робота.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley.Police.ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 2006.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу.
Рекомендується побудувати стверджувальні, заперечні та питальні речення з
дієсловами в FutureContinuousTense, використовуючи лексику теми, що
вивчається.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
З метою активізації вживання лексики доцільно зробити вправу 4 стор.23 [1
ч.1], використовуючи групову форму роботи.
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6,7 стор.23[1 ч.1]. Ці вправи націлені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням, активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
4. Діалогічне мовлення за темою.
Викладачпропонує курсантамвправу8стор.23 [1 ч.1].
5. Семестрова контрольна робота.
Викладач пропонує курсантам варіанти семестрової контрольної роботи.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:підготуватися
до заліку.
підготуватися до заліку.
2 Семестр
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1
Практичне заняття №1Опис речей, які можуть бути викрадені
кишеньковими крадіями
Навчальна мета заняття:
1. Розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за темою.
2. Розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою.
4. Прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за
темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу:
теперішнійдоконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Протидія
правопорушенням та злочинам-1».
3. Читання та переклад газетної статті про ріст кишенькових крадіжок;
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.

5.Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
І. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети
заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу - теперішній
доконанийчас. Пояснити вживання та утворення теперішнього
доконаного часу, записати приклади, порівняти з
минулим неозначеним часом, виконати вправ 81, 82 стор. 250-251 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою. При
введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправа 3,4стор. 24,25
[1].
3. Читання та переклад текстувправи 2 стор. 24 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам
відповісти на запитання вправи 1 стор. 24 [1],8 стор.25
5.Аудіювання. Виконати вправи 5-7 стор. 25 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
вивчити активний словник на стор. 24 [1], скласти 10 запитань за темою,
повторити граматичний матеріал теперішній доконаний час стор. 31-35 [2],
виконати вправу 83
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1
Практичне заняття № 2Пограбування в готелі. Опис речей, які можуть бути
викрадені
Навчальна мета заняття:
1. Розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за темою.
2. Розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою.
4. Прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за
темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:

1. Активізація граматичного матеріалу: теперішній доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад протоколу поліцейського про пограбування в
готелі.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу - теперішній доконаний час.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою. При
введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправи 3, 4 стор. 26 [1].
3. Читання та переклад тексту протоколу вправи 2 стор. 26 [1]. Звернути
увагу на
вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам
відповісти на запитання вправи 1 стор. 26 [1], а також усно скласти запитання
з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
вивчити активний словник на стор. 26 [1], скласти діалог за темою уроку,
повторити граматичний матеріал і виконати вправи 87-88 стор.252 [2].
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1
Практичне заняття № 3 Пограбування на вулиці
Навчальна мета заняття:
1. Розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за темою.
2. Розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою.
4. Прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за
темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.

3. Читання та переклад рапорту поліцейського про пограбування
особи на вулиці.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу. Виконати письмово вправу 95
(речення 1-5) стор.255 [2], перевірити в аудиторії, проаналізувати помилки,
визначити кращий переклад.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою. При
введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправа 3 стор. 28 [1].
3. Читання та переклад текстувправи 2 стор. 28 [1]. Звернути увагу
навживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам
відповісти на запитання вправи 1 стор. 28 [1], а також усно скласти запитання
з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
вивчити активний словник на стор. 28 [1], скласти 10 запитань до теми,
повторити граматичний матеріал і виконати письмово вправу 95 (речення 610) стор.255 [2].
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1Практичне заняття
№4 Можливість ризиків пограбування в неліцензійному транспорті
Навчальна мета заняття:
1. Розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за темою.
2. Розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою.
4. Прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за
темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній
доконаний час.

2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад тексту стосовноможливості ризиків
пограбування
в неліцензійному транспорті;
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний
час. Пояснити правила утворення та вживання майбутнього доконаного часу,
записати приклади. виконати вправу 96стор.255 [2];
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою. При
введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправа 3 стор. 30 [1];
3. Читання та переклад текстувправи 2 стор. 30 [1]. Звернути увагу на
вживання
граматичних форм та конструкцій;
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам
відповісти на запитання вправи 1 стор. 30 [1], а також усно скласти запитання
з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
вивчити активний словник на стор. 30 [1], скласти 10 запитань за темою
уроку, вивчити граматичний матеріал стор. 38-39 [1], написати 5 речень з
майбутнім доконаним часом, використовуючи лексику уроку.
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1
Практичне заняття №5 Профілактичні заходи із запобігання викраденню
автомобілей
Навчальна мета заняття:
1. Удосконалення навичок володіння граматичним матеріалом за
темою.
2. Розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою.

4. Прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за
темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Активізвція граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад інформаційного бюлетеню про викрадення
транспортного
засобу;
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час. Виконати
вправу вправу 98стор.255 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою. При
введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправа 3 стор. 32 [1].
3. Читання та переклад текстувправи 2 стор. 32 [1]. Звернути увагу на
вживання
граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам
відповісти на запитання вправи 1 стор. 32 [1], а також усно скласти запитання
з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
повторити активну лексику уроків 1-15, повторити граматичний матеріал
семестру, повторити діалоги за темами семестру і правила оформлення
протоколу допиту за темами семестру.
Тема №3 Протидія правопорушенням та злочинам - 1
Практичне заняття №6 Опитування потерпілих у справах викрадання
автомобілів.
Навчальна мета заняття:
1. Контроль вмінь та навичок володіння граматичним матеріалом за
темою.

2. Контроль володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Контроль навичок ведення бесіди, складання діалогів, реагування
на запитання за темою.
4. Контроль навичок письмового мовлення за темою.
Час проведення – 2 години.
Місце проведення – навчальна
аудиторія.
Навчальні питання:
1. Перевірка володіння лексичним та граматичним матеріалом.
2. Контроль усного мовлення за темою .
3. Аудіювання за темою.
4. Контроль письмового мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Контроль лексико-граматичного матеріалу. Курсанти виконують завдання.
2. Контроль усного мовлення. Виконати вправу 8 стор. 33 [1], після цього
перевірити вміння складати діалоги, задавати запитання, давати відповіді на
них, робити повідомлення.
3. Контроль аудіювання. Виконати вправи 5-7 стор. 33 [1].
4. Контроль письмового мовлення . Виконати вправу 9 стор. 33 [1], після
цього перевірити вміння написання та оформлення протоколу допиту свідка
(потерпілого,підозрюваного), написання зведення про скоєний злочин.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання:
повторити лексико-граматичний матеріал за темою.
Тема № 4:Оснащення поліції
Практичне заняття№7: Обладнання, яке використовується поліцією
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконанотривалих часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:

.
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
3. Аналітичне читання тексту «StrongArmPoliceEquipmentSupplies», стор.4 [1]
4. Аудіювання.
5. Введення граматичного матеріалу: PresentPerfectContinuousTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.4 [1].
3. Аналітичне читання тексту «StrongArmPoliceEquipmentSupplies», стор.4
[1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.4 [1].
4. Аудіювання, вправа 5, стор. 5[1].
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 5[1].
5. Введення граматичного матеріалу: PresentPerfectContinuousTense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання
PresentPerfectContinuousTense, а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.5 [1], прочитати
§§79-84 [2].

Тема № 4: Оснащення поліції
Практичне заняття№8 Транспортні засоби, яке використовується поліцією
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконанотривалих часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:.
1. Перевірка вправи 9, стор.5 [1].
2. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «ArlingtonPoliceDepartment. OurFleet», стор.6
[1].
5. Аудіювання.
6. Введення граматичного матеріалу: PastPerfectContinuousTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка вправи 9, стор.5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
2. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.6 [1].
4. Аналітичне читання тексту «ArlingtonPoliceDepartment. OurFleet», стор.6
[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.

Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.6 [1].
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.7 [1].
6. Введення граматичного матеріалу: Past Perfect Continuous Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання
PastPerfectContinuousTense, а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.7 [1], прочитати
§§85-87 [2].
Тема № 4: Оснащення поліції
Практичне заняття№9 Летальна зброя поліції
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконанотривалих часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 9, стор.7 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «TulsaPoliceDepartmentTrainingManual», стор.8
[1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: FuturePerfectContinuousTense.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 9, стор.7 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.8 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Tulsa Police Department Training Manual»,
стор.8 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.8 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.9 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: FuturePerfectContinuousTense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання
PresentPerfectContinuousTense, а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.9 [1], прочитати
§§79-87 [2].
Тема № 4: Оснащення поліції
Практичне заняття№10 Нелетальна зброя поліції
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
доконано-тривалих часів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.9 [1].

3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: Future-in-the Past Perfect Continuous
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.9 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.10 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.11 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.11 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: Future-inthePastPerfectContinuousTense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення
вPresentPerfectContinuousTense в усній та письмовій формі, використовуючи
лексику теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.11 [1].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття№11 Радіозв’язок Навчальна мета заняття:розвиток
навичок читання, розуміння та перекладу тексту; розвиток навичок усного
монологічного і діалогічного мовлення; розвиток навичок письма;

удосконалення навичок вживання узгодження часів; розвиток навичок
аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
3. Аналітичне читання тексту «BacktoBasics», стор.12 [1].
4. Аудіювання.
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.12 [1].
3. Аналітичне читання тексту «BacktoBasics», стор.12 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.12 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.13 [1].
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу узгодження часів в
англійській мові, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.13[1],
прочитати §§88-90 [2].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття№12 Надання первинної медичної допомоги
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 9 стор.13 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «FirstAidGuidelines», стор.14 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 9, стор.13 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.14 [1].
5. Аналітичне читання тексту «FirstAidGuidelines», стор.14 [1].

Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.14 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.15 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні реченняв усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.15 [1],
прочитати §§93-94 [2].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття№13 Регулювання дорожнього руху
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 9, стор.15 [1].
2. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «Inter-OfficeMemorandum», стор.16 [1].
5. Аудіювання.
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина

Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка вправи 9, стор.15 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
2. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.16 [1].
4. Аналітичне читання тексту «Inter-Office Memorandum», стор.16 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.16 [1].
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.17 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні реченняв усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.17 [1],
прочитати §§93-94 [2].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття14 Регулювання дорожнього руху
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.

2. Перевірка вправи 9, стор.17 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.16 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.17 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні реченняв усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.17 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.17[1].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття№15 Патрулювання
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;

розвиток навичок письма; удосконалення навичок трансформування прямої
мови в непряму; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.17 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «IncreasedPatrolsinSouthWatertown», стор.22 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor &Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.22 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Increased Patrols in South Watertown»,
стор.22[1].Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.22 [1].
6. Аудіювання.

Рекомендується виконати вправу 5, стор.23 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Рекомендується усно і письмово скласти речення з прямою мовою,
використовуючи лексику з теми, що вивчається, а потім трансформувати їх в
непряму дотримуючись правил.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.23 [1],
прочитати §453[2].
Тема № 5: Дії поліції -2
Практичне заняття№16 Патрулювання
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок
трансформування прямої мови в непряму; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.23 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.23 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.22 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.23 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Рекомендується усно і письмово скласти речення з прямою мовою,
використовуючи лексику з теми, що вивчається, а потім трансформувати їх в
непряму дотримуючись правил.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.23 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.23 [1],
прочитати §§454-455[2].
Тема № 6: Протидія злочинам та правопорушенням - 2
Практичне заняття№17 Нелетальна зброя поліції
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок трансформування прямої
мови в непряму; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.23 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «IncidentReport: DisturbingthePeace», стор.24
[1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.

3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.23 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.24 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Incident Report: DisturbingthePeace», стор.24
[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.24 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.25 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Рекомендується усно і письмово скласти речення з прямою мовою,
використовуючи лексику з теми, що вивчається, а потім трансформувати їх в
непряму дотримуючись правил.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.25[1].
Тема № 6: Протидія злочинам та правопорушенням - 2
Практичне заняття№18 Нелегальне володіння зброєю
Навчальна
мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу тексту;
розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення; розвиток

навичок письма; удосконалення навичок вживання основних часів
англійського дієслова в активному стані; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.25 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4 Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.25 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.26 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.27 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Indefinite в активному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається. 6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.27 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.27 [1]
прочитати §§35-38, 39-42[2].

Тема № 6: Протидія злочинам та правопорушенням - 2
Практичне заняття№19 Напад
Навчальна мета заняття:розвиток
навичок читання, розуміння та перекладу тексту; розвиток навичок усного
монологічного і діалогічного мовлення; розвиток навичок письма;
удосконалення навичок вживання основних часів англійського дієслова в
активному стані; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.27 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Assault», стор.28 [1].
6. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.28 [1].вправу 8, стор.29 [1].вправу1,
стор.30 [1].вправу 8, стор.31 [1].
5. Аудіювання. Рекомендується виконати вправу 5, стор.29 [1].вправу 5,
стор.31 [1].
6. Аналітичне читання тексту «Officer Training Manual», стор.30 [1].

Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.30 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.29[1],
прочитати §§43, 44-49, 50-54[2].

Тема № 6:Протидія злочинам та правопорушенням -2
Практичне заняття№20 Проституція
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
основних часів англійського дієслова в активному стані; розвиток навичок
аудіювання; розширення словникового запасу; перевірка рівня засвоєння
лексико-граматичного матеріалу за семестр.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Мовленнєва практика.
2. Аналітичне читання тексту «Warning! Prostitution is a Crime», стор.32 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Семестрова контрольна робота.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Рекомендується виконати вправу1, стор.32 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Warning! Prostitution is a Crime», стор.32 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.32 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.32 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.33 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.33 [1].
6. Виконання семестрової контрольної роботи.
Викладач роздає варіанти семестрової контрольної роботи. По закінченню
виконання семестрової контрольної роботи, викладач коментує результати.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
весь пройдений матеріал, підготуватися до заліку.
3 семестр
3. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 7: Організація поліції
Практичне заняття № 1. Поліцейська дільниця.
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present IndefiniteTense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова»
на ІIІ семестр.
2. Введення активної лексики з теми, стор.4 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «HierarchyofCommand», стор.4 [1]
5. Аудіювання.

6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів
(PresentIndefiniteTense)
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова»
на ІIІ семестр.
Викладач ознайомлює курсантів з робочою навчальною програмою з
дисципліни «Іноземна мова»; вимогами та критеріями оцінки знань; роботою
зі словниками, текстами і вправами в навчальних посібниках; методикою
самостійної роботи з літературою за фахом (додаткове читання) та
можливістю участі в заходах, які проводитиме кафедра іноземних мов на
протязі семестру.
2. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.4 [1].
4. Аналітичне читання тексту «HierarchyofCommand», стор.4 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом
з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.4 [1].
5. Аудіювання, вправа 5, стор. 5[1].
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 5[1].
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentIndefiniteTense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання пасивного
стану дієслів в PresentIndefiniteTense, а потім усно і письмово скласти
речення, використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.5 [1], прочитати
§§95-96[2].
Тема № 7: Організація поліції
Практичне заняття № 2. Поліцейська дільниця.
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present IndefiniteTense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.5 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentIndefiniteTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.4 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.5 [1].

5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.5 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentIndefiniteTense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення
вPresentIndefiniteTense (PV) в усній та письмовій формі, використовуючи
лексику теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.5 [1].
Тема № 7: Організація поліції
Практичне заняття № 3. Департаменти
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.5 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «ReedsburgPoliceDepartment», стор.6 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
Indefinite Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.

Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.6 [1].
5. Аналітичне читання тексту «ReedsburgPoliceDepartment», стор.6 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.6 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.7 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
Indefinite Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Past Indefinite
Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.7 [1], прочитати
§99 [2].
Тема № 7: Організація поліції
Практичне заняття № 4.Департаменти
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.7 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
Indefinite Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.7 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.89[1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.7 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.7 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
Indefinite Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Past
Indefinite Tense (PV) в усній та письмовій формі, використовуючи лексику
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.7[1].

Тема № 7: Організація поліції
Практичне заняття № 5. Центри утримання затриманих осіб
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Future Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.7 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Guidelines for Handling New Prisoners»,
стор.8 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future
Indefinite Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.7 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.8 [1].

5. Аналітичне читання тексту «Guidelines for Handling New Prisoners»,
стор.8 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом
з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.8 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.9 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future
Indefinite Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Future Indefinite
Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.9 [1], прочитати
§§100-101[2].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 6. Попередження злочинів
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Future-in-the-PastIndefiniteTense); розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.8 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «CrimePreventionGuide», стор.10 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future-inthe-Past Indefinite Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.8 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.8 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Crime Prevention Guide», стор.10 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.10 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.9 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future-inthe-Past Indefinite Tense.Рекомендується спочатку розглянути утворення та
вживання Future-in-the-Past Indefinite Tense (PV), а потім усно і письмово
скласти речення, використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.11 [1],
повторити §§102-103[2].

Тема № 2: Дії поліції 3
Практичне заняття № 7. Дії поліції 3. Обшук підозрюваних та власності
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (PresentContinuousTense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.11 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «FruitfulSearchLeadstoBurglar’sArrest»,
стор.12 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentContinuousTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.11 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.12 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Fruitful Search Leads to Burglar’s Arrest»,
стор.12 [1].

Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.12 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.13 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentContinuousTense.Рекомендується спочатку розглянути теоретичну
основу PresentContinuousTense (PV), а потім усно і письмово скласти
речення, використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.13[1],
прочитати §§104-105[2].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 8. Встановлення місця скоєння злочину
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (PastContinuousTense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.13 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «PreservingCrimeScenes», стор.14 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
ContinuousTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.

3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.13 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.14 [1].
5. Аналітичне читання тексту «PreservingCrimeScenes», стор.14 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.14 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.15 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
ContinuousTense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Past ContinuousTense
(PV), а потім скласти речення в усній та письмовій формі з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.15 [1].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 9. Контролювання натовпу

Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (PresentPerfectTense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.14 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Memo. From the Desk of Captain
Lynwood», стор.16 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentPerfect
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.14 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.16 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Memo. From the Desk of Captain
Lynwood», стор.16 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички

читання та перекладутексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.16 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.17 [1].
7. Введення
граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PresentPerfectTense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу PresentPerfectTense
(PV), а потім скласти речення в усній та письмовій формі, з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.17 [1],
прочитати §§100-107[2].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 10. Переслідування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
пасивного стану дієслів (PastPerfectTense) розширення словникового запасу
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.17 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «SafetyFirst», стор.18 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PastPerfectTense.Література, методичне та матеріально-технічне
забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.

План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.18 [1].
5. Аналітичне читання тексту «SafetyFirst», стор.18 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.18 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.19 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
PastPerfectTense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу PastPerfectTense
(PV), а потім скласти речення в усній та письмовій формі з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.17 [1].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 11. Здійснення арешту
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;

розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієслів в
пасивному стані (FuturePerfectTense); розвиток
навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.18 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Arrests», стор.20 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
FuturePerfectTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.18 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.20 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Arrests», стор.20 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.20 [1].

6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.21 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів,
FuturePerfectTense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу FuturePerfectTense
(PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.21[1],
прочитати §97 [2].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 12. Робота з підозрюваними
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієслів в
пасивному стані (Future-inthePastPerfectTense); розвиток
навичок
аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.21 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «InformationforArestees», стор.22 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, FutureinthePastPerfectTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.21 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.22 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Information for Arestees»,
стор.22[1].Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом
з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і
ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.22 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.23 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, FutureinthePastPerfectTense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу FutureinthePastPerfectTense (PV), а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.23 [1],
прочитати §97 [2].
Тема № 8: Дії поліції 3
Практичне заняття № 13. Боротьба з тероризмом
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.

Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.23 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «WelcometoGriggsInternationalAirport»,
стор.24 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.23 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.24 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Welcome to Griggs International Airport»,
стор.24 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.24 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.25 [1].

7. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами пасивного стану дієслів, використовуючи лексику
з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.25[1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 14. Зберігання наркотиків
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів
активного та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.24 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «LieutenantDavidAnderson», стор.26 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний
та пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.24 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.26 [1].
5. Аналітичне читання тексту «LieutenantDavidAnderson», стор.26 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.26 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.27 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний
та пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Indefinite в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.27 [1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 15: Зберігання наркотиків
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.27 [1].

3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний
та пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.26 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.27 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний
та пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Indefinite в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.27 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.27 [1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне аняття № 16:. Розповсюдження наркотиків

Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.27 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «DrugsBustNabsDealer», стор.28 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous
(активний та пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.28 [1].
5. Аналітичне читання тексту «DrugsBustNabsDealer», стор.28 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до

інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.28 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.29 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous
(активний та пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Continuous в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.29[1].
Тема № 3:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 17: Розповсюдження наркотиків
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.29 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous
(активний та пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.29 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.28 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.29 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous
(активний та пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Continuous в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.29 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.28[1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 18.Викрадення особистих даних
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.28 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «TravelTips», стор.30 [1].
6. Аудіювання.

7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Perfect (активний та
пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.28 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.30 [1].
5. Аналітичне читання тексту «TravelTips», стор.30 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.30 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.31 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Perfect (активний та
пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Continuous в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.31 [1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 19. Викрадення особистих даних
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
часів
англійського дієслова в активному та пасивному стані; розвиток навичок
аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор.31 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Perfect (активний та
пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor&Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор.31 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор.30 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.31 [1].

5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Perfect (активний та
пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи Perfect в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор.31 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор.30 [1].
Тема № 9:Протидія правопорушеннямта злочинам
Практичне заняття № 20. Вбивство
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного
та пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години. Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор.30 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «TouristMurderedatLocalBar», стор.32 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи PerfectContinuous.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.

Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор.30 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор.32 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Tourist Murdered at Local Bar», стор.32
[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор.32 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.33 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи PerfectContinuous.
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та
питальні речення з часами групи PerfectContinuous, використовуючи лексику
з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінюється робота кожного курсанта на протязі всього
заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, стор.2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор.33 [1].
4 семестр
Тема № 10.Взаємодія поліції та населення щодо забезпечення громадського
порядку та безпеки
Практичне заняття№1 Антисоціальна поведінка
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання

інфінітивних зворотів; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Мовленнєва практика.
3. Аудіювання.
4. Введення граматичного матеріалу:« інфінітивні звороти – утворення та
вживання».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1,2 на стор.22[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити різноманітніпрограми по забезпеченню
стабільного партнерства між громадянами та поліцією з метою підвищення
рівня громадської безпеки. Викладач має стимулювати курсантів до
групового обговорення з елементами полеміки.Рекомендується
виконативпр.3,4 на стор.22[1].
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.5на стор.23[1].
4. Введення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти – утворення та
вживання ».
Рекомендується спочатку розглянути значення та вживання інфінітивних
зворотів, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми.виконати письмово вправу 6, стор.23 [1].

Тема №10Взаємодія поліції та населення щодо забезпечення громадського
порядку
та безпеки
Практичне заняття№2 Дільничний
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання інфінітиву;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Мовленнєва практика.
3. Перевірка вправи 6. стор.23 [1]
4. Аудіювання.
5. Закріплення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення та опрацювання активної лексики з теми.
При закріпленні активної лексики рекомендується звернути увагу на
особливості її перекладу. З метою активізації вживання лексики доцільно
зробити впр.1 на стор.24[1], використовуючи індивідуальну, групову та
парну форми роботи.
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити різноманітні програми по забезпеченню
стабільного партнерства між громадянами та поліцією з метою підвищення
рівня громадськоїбезпеки та виконати впр.2,3 на стор.24[1].
Викладач має стимулювати курсантів до групового обговорення з
елементами полеміки.
3. Перевірка вправи 6 стор.23 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.4,5 на стор.25[1],
4. Закріплення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти».
Рекомендується усно і письмово скласти речення з інфінітивними
зворотами, використовуючи тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети, оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, виконати письмово вправу 6 стор.25 [1].

Тема№ 10. Взаємодія поліції та населення щодо забезпечення громадського
порядку та безпеки
Практичне заняття№3 Робота поліції з невихованими туристами
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
інфінітивного звороту; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Аналітичне читання тексту впр.7 на стор.21[1],
3. Перевірка вправи 6 стор.25 [1].
4. Аудіювання.
5. Закріплення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1 на стор.26[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом
з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2 стор.26 [1].
3. Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.3,4на стор.27[1].
4. Закріплення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти».
Рекомендується усно і письмово скласти речення з інфінітивними зворотам,
використовуючи тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми. Виконати письмово вправу 5,6 стор.27 [1].

Тема№ 10..Взаємодія поліції та населення щодо забезпечення громадського
порядку
та безпеки
Практичне заняття№4 Розглядання окремих справ при охороні
громадського порядку
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
інфінітивного звороту; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.

2. Мовленнєва практика.
3. Перевірка вправи 5,6 стор.27 [1].
4. Аудіювання.
5. Закріплення граматичного матеріалу: «Інфінітивні звороти».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1 на стор.28[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити повноваження поліції щодо забезпечення
громадського порядку та виконати впр.2 на стор.28[1].
Викладач має стимулювати курсантів до групового обговорення з
елементами полеміки.
3. Перевірка вправи 5, 6 стор.27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.3 на стор.28[1],
4. Закріплення граматичного матеріалу:«Інфінітивні звороти».
Рекомендується усно і письмово
скласти речення з інфінітивом,
використовуючи тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми.

Тема№ 10. Взаємодія поліції та населення щодо забезпечення громадського
порядку
та безпеки

Практичне заняття№5 Правоохоронні органи у суспільстві
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
інфінітивного звороту ; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналітичне читання тексту впр.4на стор.29[1].
2. Аудіювання.
3. Закріплення граматичного матеріалу: «Інфінітивні звороти».
4. Мовленнєва практика.
Викладач має стимулювати курсантів до групового обговорення з
елементами полеміки.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналітичне читання
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного
тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів.
Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до
інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Рекомендується виконати впр.4на стор.29[1].
2. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.5,6на стор.29[1].
3. Закріплення граматичного матеріалу: «Інфінітивні звороти».
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити правоохоронні органи у суспільстві та виконати
впр.7 на стор.29[1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику та граматику уроківз тем I0,11,12.

Тема№ 11. Дії поліції у надзвичайних обставинах
Практичне заняття №6 Служби з надзвичайних ситуацій
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників теперішнього часу; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Мовленнєва практика.
3. Аудіювання.
4. Введення граматичного матеріалу:«Дієприкметник теперішнього часу
(дієприкметник І)».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1-3 на стор.30[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити види служб з надзвичайних ситуацій та їх
функції. . Викладач має стимулювати курсантів до групового обговорення з
елементами полеміки.
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.4 на стор.30[1].
4. Введення граматичного матеріалу: «Дієприкметник теперішнього часу
(дієприкметник І)».

Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання дієприкметника
теперішнього часу, а потім усно і письмово скласти речення з
дієприкметником І, використовуючи тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми.
Тема№ 11. Дії поліції у надзвичайних обставинах
Практичне заняття №7
Телефонні дзвінки в служби надзвичайних
ситуацій.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників теперішнього часу; розвиток
навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1.Словниковий диктант.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєва практика.
4. Закріплення граматичного матеріалу:«Дієприкметник теперішнього часу
(дієприкметник І)».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
2. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.6,7 на стор.31[1].
3. Мовленнєва практика.

Рекомендується впр.8 на стор.31[1], де необхідно обговорити в парах
фрагмент з поліцейського блогу відповідно до запропонованих питань.
4. Закріплення граматичного матеріалу:«Дієприкметник теперішнього часу
(дієприкметник І)».
Рекомендується скласти речення з дієприкметниками теперішнього часу в
усній та письмовій формі, використовуючи лексику теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати впр.7 на стор.31[1].
Тема№ 11.Дії поліції у надзвичайних обставинах
Практичне заняття №8 Насильство над людиною.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
PastSimpleTense, PastContinuousTense; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка впр.7 на стор.31[1].
3. Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Мовленнєва практика.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка впр.7 на стор.31[1].

Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
Рекомендується виконати впр.1 на стор.32[1].
4. Аналітичне читання тексту впр.2 на стр.32[1].
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.2
на стор.32[1]. В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу.
Виконується впр.3 на стор.32[1], де розглядається вживання
PastContinuousTense в тексті.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.4 на стор.33[1].
6. Мовленнєва практика.
Рекомендується впр.6 на стор.33[1] з використанням парної форми роботи.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.5 на стор.33[1].
Тема№ 11. Дії поліції у надзвичайних обставинах
Практичне заняття №9 Дорожньо-транспортні пригоди
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників теперішнього часу; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
2. Перевірка впр.5на стор.33[1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
Рекомендується виконати впр.1 на стор.34[1], де необхідно визначитись з
часом дієслів та аргументовано пояснити свій вибір.
2. Перевірка впр.5 на стор.33[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання у
письмовому вигляді.
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.2-4 на стор.34, 35[1]. Ці вправи націлені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
4. Діалогічне мовлення за темою.
Рекомендується впр.6 на стор.35[1] з використанням парної форми роботи.
Вправа вчить адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях,
демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.5 на стор.35[1].
Тема№ 11. Дії поліції у надзвичайних обставинах
Практичне заняття №10 Насильство у сім'ї
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
PastSimpleTense, PastContinuousTense; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Аналітичне читання тексту.
3. Аудіювання.
4. Перевірка впр.5 на стор.33[1].
5. Удосконалення навичок вживання дієприкметників теперішнього часу.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою

активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1-3 на стор.36[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Аналітичне читання тексту впр.4 на стор.36[1].
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.4
на стор.36[1]. В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу,
формується вміння чітко відповідати на запитання.
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.5 на стор.37[1]. Для контролю сприйняття
інформації на слух необхідно відповісти на запитання, а потім аргументовано
висловити свою думку щодо почутого.
4. Перевірка впр.5 на стор.36[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
5. Удосконалення навичок вживання дієприкметників теперішнього часу.
Рекомендується скласти речення з дієприкметниками теперішнього часу в
усній та письмовій формі, використовуючи лексику теми, що вивчається.
Тема№ 12. Боротьба поліції із злочинами проти особистої власності
Практичне заняття №11 Повідомлення про крадіжку.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
PastSimpleTense, PastContinuousTense; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєва практика.
4. Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.

При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1 на стор.38[1],
використовуючи групову форму роботи.
2. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.2-4 на стор.38,39[1]. Для контролю сприйняття
інформації на слух пропонується ряд різнопланових завдань, які можуть бути
використані під час індивідуальної, парної чи групової роботи курсантів.
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити види крадіжок, проводячи бесіду з однією або
кількома особами в контексті запропонованих ситуацій спілкування.
4 Удосконалення навичок вживання PastSimpleTense, PastContinuousTense.
Рекомендується виконати впр.5 на стор.39[1], де треба:
а) скласти речення відповідно до моделі;
б) визначитись з часом дієслів у вже наведених реченнях та аргументовано
пояснити свій вибір.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми, виконати впр.6,7 на стор.39[1].
Тема№ 12. Боротьба поліції із злочинами проти особистої власності
Практичне заняття №12 Захист майна
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників минулого часу; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка впр.6,7 на стор.39[1].
3. Мовленнєва практика.
4. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
5. Аудіювання.
6. Введення граматичного матеріалу:«Дієприкметник минулого часу
(дієприкметник ІІ)».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.

2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
2. Перевірка впр.6,7 на стор.39[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується впр.1 на стор.40[1], де потрібно висловити свою
аргументовану думку щодо належного захисту помешкання.
4. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
Рекомендується виконати впр.2,3 на стор.40[1].
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.4-7 на стор.40, 41[1]. Ці вправи націлені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
6. Введення граматичного матеріалу:«Дієприкметник минулого часу
(дієприкметник ІІ)».
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання дієприкметника
минулого часу, а потім усно і письмово скласти речення з дієприкметником
ІІ, використовуючи тематичну лексику.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати усно впр.9 на стор.41[1]. письмово впр.10 на
стор.41[1].
Тема№ 12. Боротьба поліції із злочинами проти особистої власності
Практичне заняття №13 Міжнародні злочини, пов'язані з транспортними
засобами
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників минулого часу; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка впр.9,10 на стор.41[1].
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
6. Закріплення граматичного матеріалу:«Дієприкметник минулого часу
(дієприкметник ІІ)».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка впр.9,10 на стор.41[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
Рекомендується виконати впр.1 на стор.42[1].
4. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.2
на стор.42[1]. В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу.
Виконується впр.3 на стор.43 [1], яка сприяють подальшому опрацюванню
текстового матеріалу.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.5,6 на стор.43[1]. Для контролю сприйняття
інформації на слух необхідно відповісти на запитання, а потім аргументовано
висловити свою думку щодо почутого.
6. Закріплення граматичного матеріалу:«Дієприкметник минулого часу
(дієприкметник ІІ)».
Рекомендується скласти речення з дієприкметниками т минулого часу в усній
та письмовій формі, використовуючи лексику теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.7 на стор.43[1].

Тема№ 12. Боротьба поліції із злочинами проти особистої власності
Практичне заняття №14 Попередження злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
PresentPerfectTense; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1 Удосконалення навичок вживання PresentPerfectTense.
2. Перевірка впр.7 на стор.43[1].
3. Діалогічне мовлення за темою.
4. Аналітичне читання тексту.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1 Удосконалення навичок вживання PresentPerfectTense.
Рекомендується скласти речення в усній та письмовій формі з дієсловами в
PresentPerfectTense, використовуючи лексику теми, що вивчається.
2. Перевірка впр.7 на стор.43[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Діалогічне мовлення за темою.
Рекомендується впр.1 на стор.44[1], де потрібно висловити свою
аргументовану думку щодо запропонованих питань.
4. Аналітичне читання тексту впр.2 на стор.44[1].
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр. 2
на стор.44[1].В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу.
Післятекстова вправа містить завдання, що контролюють розуміння змісту,
вчать робити власні висновки і оцінки.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, підготувати повідомлення щодо сучасних методів
попередження злочинів.

Тема№ 12. Боротьба поліції із злочинами проти особистої власності
Практичне заняття №15 Заходи попередження злочинності
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
PresentPerfectTense; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Монологічне мовлення з теми.
2. Аудіювання.
3 Удосконалення навичок вживання PresentPerfectTense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Монологічне мовлення з теми.
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання, яке
включає повідомлення щодо сучасних методів попередження злочинів.
2. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.3,4,6 на стор.45[1]. Ці вправи націлені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням,активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
3. Удосконалення навичок вживання PresentPerfectTense.
Рекомендується виконати впр.5 на стор.45[1], де необхідно визначитись з
часом дієслів та аргументовано пояснити свій вибір.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати впр.7 на стор.45[1].
Тема№ 13. Протидія зловживанню наркотиками та алкоголем
Практичне заняття №16 Наркотики та закон

Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників теперішнього та минулого часу; розвиток навичок
аудіювання; розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
2. Мовленнєва практика.
3. Аналітичне читання тексту.
4. Перевірка впр.7 на стор.45[1].
5 Удосконалення навичок вживання дієприкметників теперішнього часу та
дієприкметників минулого часу.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідникзграматикианглійськоїмови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та опрацювання активної лексики з теми.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на особливості
її перекладу та курсанти мають записати в зошити нові слова. З метою
активізації вживання лексики доцільно зробити впр.1на стор.46[1],
використовуючи індивідуальну, групову та парну форми роботи.
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити відповідальність, передбачену законом, за
розповсюдження та вживання наркотиків. Викладач має стимулювати
курсантів до групового обговорення з елементами полеміки.
3. Аналітичне читання тексту впр.2 на стор.46[1].
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.2
на стор.46[1]. В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу,
формується вміння чітко відповідати на запитання.
4. Перевірка впр.7 на стор.45[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
5 Удосконалення навичок вживання дієприкметників теперішнього часу та
дієприкметників минулого часу.

Рекомендується скласти речення з дієприкметниками теперішнього і
минулого часу в усній та письмовій формі, використовуючи лексику теми,
що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
лексику з теми.
Тема№ 13. Протидія зловживанню наркотиками та алкоголем
Практичне заняття №17 Класифікація наркотичних засобів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання
дієприкметників теперішнього часу; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Аналітичне читання тексту.
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
4. Діалогічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
2. Аналітичне читання тексту.
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.3
на стор.47[1]. В ході роботи розвиваються навички читання та перекладу.
Завдання до тексту сприяють подальшому опрацюванню текстового
матеріалу, вчать формулювати власні висновки і оцінки.
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.

Рекомендується виконати впр.4 на стор.47[1].
4. Діалогічне мовлення за темою.
Рекомендується впр.6 на стор.47[1] з використанням парної форми роботи.
Вправа вчить адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях,
демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.5 на стор.47[1].
Тема№ 13. Протидія зловживанню наркотиками та алкоголем
Практичне заняття №18 Перетин кордону
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка впр.5на стор.47[1].
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.
4. Мовленнєва практика.
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка впр. 5на стор.47[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Опрацювання лексичного матеріалу з теми.

З метою активізації вживання тематичної лексики доцільно зробити впр.1-3
на стор. 48[1], використовуючи індивідуальну, групову та парну форми
роботи.
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується впр.5 на стор.49[1] , яка вчить адекватно поводяться у
комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну
для носіїв мови.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати впр.6,7 на стор.45[1]. Ці вправи націлені на
формування навичок сприйняття інформації на слух з подальшим її
обговоренням, активізуючи мовний матеріал у мовленнєвій діяльності.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.4 на стор.49[1].
Тема№ 13. Протидія зловживанню наркотиками та алкоголем
Практичне заняття №19 Під впливом наркотиків
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та
перекладу тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка впр.4 на стор.49[1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту.
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.

Проводиться з метою перевірки якості засвоєння нових слів та
вдосконалення письмових навичок.
2. Перевірка впр.4 на стор.49[1].
Проводиться з метою контролю виконання домашнього завдання.
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити питання впр.1 на стор.50[1]. Викладач має
стимулювати курсантів до групового обговорення з елементами полеміки.
4. Аналітичне читання тексту впр.3 на стор.50[1].
Аналітичному читанню передує детальний аналіз нової лексики тексту впр.3
на стор.50[1] та виконання впр.2 на стор.50[1]. В ході роботи розвиваються
навички читання та перекладу, формується вміння чітко відповідати на
запитання.
5. Аудіювання.
Рекомендується впр.5 на стор.51[1]. Для контролю сприйняття інформації на
слух пропонується ряд завдань, які можуть бути використані під час
індивідуальної, парної чи групової роботи курсантів.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, виконати письмово впр.4,6 на стор.51[1].
Тема№ 13. Протидія зловживанню наркотиками та алкоголем
Практичне заняття №20 Злочини, що пов'язані з наркотиками
Навчальна мета заняття: контроль навичок читання, контроль навичок
перекладу тексту; контроль навичок усного монологічного і діалогічного
мовлення; контроль навичок письма; контроль навичок аудіювання;
контроль словникового запасу.
Час проведення – 2 години
Місце проведення – навчальна
аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Контроль читання та перекладу тексту.
3. Мовленнєва практика.
4. Контроль навичок аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
2. Контроль читання та перекладу тексту. Вправа 4,6 на стор.51[1], впр.2 на
стор.52[1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується обговорити питання впр.1 на стор.52[1]. Викладач має
стимулювати курсантів до групового обговорення з елементами полеміки.
4. Контроль навичок аудіювання.
5. Контроль навичок вживання граматичних конструкцій з
PresentPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense.
Рекомендується виконати впр.5 на стор.53[1], де необхідно визначитись з
часом дієслів та аргументовано пояснити свій вибір.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і
досягнення мети; оцінює роботу кожного курсанта на протязі всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал 4 семестру, підготуватися до заліку.
4. Інформаційне та методичне забезпечення:
Англійська мова
4.1. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять.
2. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи.
3. Поурочні розробки для проведення занять.
4.2. Рекомендована література
Базова
1. JohnTaylor&JennyDooley. Police. ExpressPublishing. 2011.
2.
CharlesBoyle&IleanaChersan. EnglishforLawEnforcement. MacmillanEducation.
2009.
3. Н. Горбач, В. Святовець. «EnglishforPoliceOfficers». ХНУВС, 2006.
4. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
5. Mark Roberts, Ioana Bordeianu, Ileana Chersan. English for Modern Policing.A
practical English language course for law-enforcement students and professionals.
Student’s Book. – British Council.[електронний ресурс – www.twirpx.com] –
172p.
Допоміжна
Англійська мова
1. О. Ушкварок. Навчальний посібник з англійської мови для курсантів ІІ
курсу денної форми навчання зі спеціальності «Інформаційна безпека».
ХНУВС 2011.

2. Навчальні матеріали для позааудиторного читання (англійська мова) для
курсантів та слухачів І, ІІ курсів. – Х.:Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 92 с.
3. Гусак Т.М. Modern Еnglіsh Grammar іn Practіce (Guіde Book and Work
book): Посібник. – К.: Фірма "ІНКОС", 2002. – 308 с.
4. Reading manual: Посібник для розвинення навичок читання англ. мовою. –
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8. English-Ukrainian-Russian learner’sdictionary: [словник для курсантів 1 та 2
курсі вХНУВС] – Х.:ХНУВС, 2011. – 328 с.
9. Англо-український словник: близько 120 000 слів: у 2 т. - А - М . Т. 1. –
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4.3. Інформаційні ресурси
Англійська мова
1. Електронний курс «Дистанційне навчання англійської мови для студентів
заочної форми
навчання», розміщений на внутрішньому сайті ХНУВС
www/univd
2.http://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLanguag
e=en. На сайті розміщено курс NewEnglishFile з інтерактивними вправами
з граматики, лексики, вимови та читання. Користувач може вивчати
англійську мову у залежності від свого рівня володіння нею, а саме
Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, IntermediatePlus,
Upper-Intermediate, Advanced
3.http://elt.oup.com/student/livinggrammar/?mode=student&cc=global&selLang
uage=en. На сайті розміщено курс Livinggammar, який передбачає для
користувача можливість вивчати англійську граматику у залежності від
рівня володіння нею, а саме Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate або
Upper-Intermediate.
4.http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?mode=student&cc=global&selLan
guage=en. На сайті розміщено курсProject, який передбачає можливість
працювати над вимовою, аудіюванням, лексикою, граматикою, тестувати
свої знання у залежності від рівня володіння різними аспектами мови.
5.http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Be
ginning_ESL_EFL.htm. Сайт розроблений для починаючих вивчати

англійську мову і передбачає можливість працювати над граматикою,
аудіюванням, лексикою, читанням та письмом, а також виконувати
різноманітні квізи.
6.http://www.britishcouncil.org/france-english-learn-english-online.htm.
Сайт
LearnEnglishonline передбачає можливість безкоштовно вивчати будьякий аспект англійської мови у залежності від рівня володіння нею, а
саме: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate або
Advanced.
7.http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php.
Сайт
передбачає можливість одержувати теоретичні знання з більшості розділів
граматики англійської мови у дуже лаконічній і наглядній формі.
8.http://www.esolcourses.com/. Сайт передбачає можливість для користувача
працювати над різними аспектами англійської мови незалежно від рівня
володіння нею.
9.http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_con
v_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf. На сайті розміщено Convention on
Cybercrime.

