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Семестр № 2
Тема № 4 Протидія
правопорушенням та злочинам
Тема № 5 Дії поліції- Частина2

екзамен

2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 1: Suspects.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Suspects».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Бесіда щодо роботи в семестрі.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Suspects»;
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple»;
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Suspects»
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП
Логос-М», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
Бесіда про роботу в семестрі.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Suspects» [1]:

– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple» [3, c. 15-48]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Suspects» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Suspects».
– Законспектувати основні положення та вивчити граматичний матеріал за темою «Система
граматичних часів групи Simple» [3, c. 15-48].
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 2: Citizens.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Citizens».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Citizens»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Simple»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Citizens».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Citizens» [1];
– Читання та переклад тексту «Citizens» [1].
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Citizens » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Simple»
[1, с. 15-48]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Повторення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Citizens » [1].

– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Citizens» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Simple»
[3, с. 15-48].
– Скласти переказ за темою «Citizens» на основі прочитаних текстів та вивчити переказ.
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 3: Vehicles
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою « Vehicles ».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Vehicles»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Vehicles».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Vehicles»;
– Читання та переклад тексту «Vehicles»;
– Перевірка письмового складання переказів за темою « Vehicles » та вибірково заслуховування
переказів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Vehicles » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple» [3, с. 49-65]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Vehicles ».
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.

2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Vehicles».
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Simple» [3, с. 49-65].
– Скласти переказ за темою «Vehicles» на основі прочитаних текстів та вивчити переказ [1].
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 4: Personal Items 1
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою « Personal
Items 1».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Personal Items 1»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Personal Items 1».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Personal Items 1»;
– Читання та переклад тексту «Personal Items 1»;
– Перевірка письмового складання переказів за темою « Personal Items 1 та вибірково
заслуховування переказів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Personal Items 1» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Simple»
[3, с. 49-65]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Personal Items 1».
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Personal Items 1» [1].
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Simple» [3, с. 49-65].
– Підготувати читання та переклад тексту «Personal Items 1».

Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 5: Personal Items 2.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Personal
Items 2».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Personal Items 2»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Personal Items 2».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Personal Items 2»;
– Читання та переклад тексту «Personal Items 2»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Personal Items 2» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple» [3, с. 66-86 ]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Personal Items 2» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Personal Items 2» [1].
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Simple» [3, с. 66-86].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Personal Items 2».
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 6: Walking Directions.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою « Walking
Directions ».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Walking Directions »;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Simple»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Walking Directions».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Walking Directions»;
– Читання та переклад тексту 2 «Walking Directions»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Walking Directions » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect» [3, с. 66-86 ]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Simple.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Walking Directions » [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Walking Directions» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Simple» [3, с. 6686 ].
– Підготувати читання та переклад тексту «Walking Directions».
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 7: Driving Directions
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Driving
Directions».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Driving Directions »;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Modal Verbs»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Driving Directions».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.

2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Driving Directions»;
– Читання та переклад тексту «Driving Directions»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Driving Directions» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Modal Verbs» [3, с. 87-93]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Modal Verbs.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Modal Verbs.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Modal Verbs.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Driving Directions» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Driving Directions» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Modal Verbs» [3,
с. 87-93].
– Підготувати читання та переклад тексту «Driving Directions».
– Виписати нову лексику за темою «Driving Directions».
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 8: Emergency Calls.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Emergency
Calls».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Emergency Calls»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Modal
Verbs»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Emergency Calls».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Emergency Calls»;
– Читання та переклад текстів «Emergency Calls»;
2. Відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Emergency Calls» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Modal Verbs [3, с. 87-93]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Modal Verbs.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Modal Verbs.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Modal Verbs.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Emergency Calls» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Emergency Calls» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Modal Verbs [3,
с. 87-93].
– Скласти переказ за темою «Emergency Calls» на основі прочитаних текстів та вивчити
переказ.
– Підготувати читання та переклад тексту «Emergency Calls».
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 9: Traffic Stops
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Traffic
Stops».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Traffic Stops»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Comparatives»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Traffic Stops».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Traffic Stops»;
– Читання та переклад тексту «Traffic Stops»;
– Вибіркове заслуховування переказів за темою «Traffic Stops» на основі прочитаних

текстів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Traffic Stops» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Comparatives» [3, с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання Comparatives.
– Вивчення правил утворення Comparatives.
– Особливості перекладу Comparatives.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Traffic Stops» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Traffic Stops» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Comparatives» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Traffic Stops».
Тема №1: Опис людини та речей.
Практичне заняття 10: Car Accidents.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Car
Accidents».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Car Accidents»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Comparatives» [3, с. 94-108]»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Car Accidents».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Car Accidents»;
– Читання та переклад тексту «Car Accidents».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Car Accidents» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Comparatives» [3, с. 94-108]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Comparatives.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Comparatives.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Comparatives.
– Виконання граматичних вправ.

4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Car Accidents» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Car Accidents» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Comparatives» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Car Accidents».
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 11: Pickpocket.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Pickpocket».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Pickpocket»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Граматичні моделі»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Pickpocket».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Pickpocket»;
– Читання та переклад тексту «Pickpocket»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Pickpocket» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Граматичні моделі» [3, с. 94108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Pickpocket» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:

– Вивчити лексику за темою «Pickpocket» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Граматичні моделі» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Pickpocket».
– Скласти переказ за темою «Pickpocket» на основі прочитаних текстів та
вивчити переказ.
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 12: Hotel Room Theft.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Hotel Room
Theft».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Hotel Room Theft»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Граматичні моделі»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Hotel Room Theft».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Hotel Room Theft»;
– Читання та переклад тексту «Hotel Room Theft» [1].
– Вибіркове заслуховування переказів за темою «Hotel Room Theft» на основі
прочитаних текстів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Hotel Room Theft» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Граматичні моделі» [3, с. 94108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Граматичні моделі.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Hotel Room Theft» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Hotel Room Theft» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Граматичні моделі» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Hotel Room Theft».

Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 13: Robbery.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Robbery».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Robbery»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Robbery».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Robbery;
– Читання та переклад тексту «Злочини проти власності».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Robbery» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect Continuous у пасивному стані» [3, с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Continuous.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Continuous..
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Continuous
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Robbery» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Robbery» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Continuous. [3, с.
94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Robbery».
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 14: Taxi Fraud.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою « Taxi Fraud
».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Taxi Fraud »;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи
Continuous.»;

3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Taxi Fraud».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Taxi Fraud»;
– Читання та переклад тексту «Taxi Fraud».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Taxi Fraud» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи
Continuous.» [1, с. 94-108]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Continuous..
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Continuous..
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Continuous.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Taxi Fraud» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Taxi Fraud» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Continuous.» [3,
с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Taxi Fraud».
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 15: Auto Theft
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та темою « Auto Theft ».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Auto Theft »;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Auto Theft».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.

Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Auto Theft»;
– Читання та переклад тексту «Auto Theft»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Auto Theft » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.» [3, с. 109-123]:
– Пояснення різниці між вживанням різних груп часів англійської мови.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою « Auto Theft » [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Auto Theft» [1].
– Підготувати читання та переклад тексту «Опитування та допит».
– Скласти переказ за темою «Auto Theft» на основі прочитаних текстів та вивчити переказ.
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Практичне заняття 16: Weapons.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Weapons».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Weapons»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Weapons».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Weapons»;
– Читання та переклад текстів «Weapons».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Weapons» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою ««Continuous.» [3, с. 109-123]:

– Повторення правил утворення та вживання граматичних часів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Weapons» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Weapons» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Continuous.» [3, с. 109-123].
– Підготувати читання та переклад тексту «Weapons».
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 17: Non-Lethal Weapons
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Non-Lethal
Weapons».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Non-Lethal Weapons »;
2. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Non-Lethal Weapons».
3. Огляд лексико-граматичного матеріалу семестру.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Non-Lethal Weapons»;
– Читання та переклад тексту «Non-Lethal Weapons» [2, c. 17];
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою Non-Lethal Weapons » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Огляд лексико-граматичного матеріалу семестру та виконання лексико-граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Non-Lethal Weapons» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою « Non-Lethal Weapons » [1].
– Повторити лексико-граматичний матеріал семестру.
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.

Практичне заняття 18: Basic Equipment.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Basic
Equipment».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Бесіда про роботу в семестрі.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Basic Equipment »;
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous»;
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Basic Equipment».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
Бесіда про роботу в семестрі.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Basic Equipment » [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Continuous » [3, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Basic Equipment» [2]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Basic Equipment» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Continuous.» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Basic Equipment».
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Практичне заняття 19: Special Cars.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Special
Cars».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Special Cars »;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Special Cars».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.

3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою « Special Cars [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Continuous.» [3, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Special Cars» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Special Cars» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Continuous.» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту «Special Cars».
Тема №2: Дії поліції- Частина 1.
Практичне заняття 20: Providing First Aid.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Providing
First Aid».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Providing First Aid»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Providing First Aid».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Providing First Aid»;
– Читання та переклад тексту.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Providing First Aid» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;

– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Continuous.» [3, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Providing First Aid» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Providing First Aid» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Continuous» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Providing First Aid».
Тема №3: Гендерна складова діяльності поліції.
Практичне заняття 21: Gender.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Gender».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Gender»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous.»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Gender».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Gender»;
– Читання та переклад тексту.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Gender» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Continuous» [3, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Gender» [2]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,

виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Gender» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Continuous» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту «Gender».
Тема № 3: Гендерна складова діяльності поліції
Практичне заняття 22: Family Violence.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темами семестру.
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Огляд лексичного матеріалу курсу;
2. Огляд граматичного матеріалу курсу.
3. Лексико-граматичний практикум.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Family Violence» [1].
2. Огляд лексичного матеріалу курсу: – фронтальне повторення лексики курсу;
– вибірковий коментар юридичної термінології;
– відпрацювання тематичної лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Огляд граматичного матеріалу курсу [2]:
– Повторення основного граматичного матеріалу курсу за допомогою таблиць.
– Фронтальний переклад речень на основні граматичні труднощі курсу.
4. Розглядання зразків кримінальних/цивільних справ:
– Читання зразків кримінальних/цивільних справ.
– Коментар зразків кримінальних/цивільних справ.
– Обговорення зразків кримінальних/цивільних справ.
– Дискусія щодо сучасних пріоритетів в діяльності поліції.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння курсу і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Повторити лексику курсу.
– Повторити граматичний матеріал курсу [2].
– Повторити теми курсу.
– Підготуватися до заліку з курсу.
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 23: Patrolling.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Patrolling».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Бесіда щодо роботи в семестрі.

2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Patrolling»;
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect»;
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Patrolling»
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
4. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
5. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
6. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП
Логос-М», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
Бесіда про роботу в семестрі.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Patrolling» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect» [3, c. 15-48]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Patrolling» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Patrolling».
– Законспектувати основні положення та вивчити граматичний матеріал за темою «Система
граматичних часів групи Perfect» [3, c. 15-48].
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 24: Directing Traffic.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Directing
Traffic».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Directing Traffic»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Perfect»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Directing Traffic».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:

І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Directing Traffic» [1];
– Читання та переклад тексту «Directing Traffic» [1].
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Directing Traffic» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Perfect»
[3, с. 15-48]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Повторення правил утворення граматичних часів групи Perfect.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Directing Traffic» [1].
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Directing Traffic» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Perfect»
[3, с. 15-48].
– Скласти переказ за темою «Directing Traffic» на основі прочитаних текстів та вивчити переказ.
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 25: Interviewing Witnesses and Victims
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Interviewing
Witnesses and Victims».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Interviewing Witnesses and
Victims»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Interviewing Witnesses and
Victims».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:

– Фронтальний опит лексики за темою «Interviewing Witnesses and Victims»;
– Читання та переклад тексту «Interviewing Witnesses and Victims»;
– Перевірка письмового складання переказів за темою «Interviewing Witnesses and Victims» та
вибірково заслуховування переказів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Interviewing Witnesses and Victims»
[1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect» [3, с. 49-65]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Interviewing Witnesses and
Victims».
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Interviewing Witnesses and Victims».
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Perfect» [3, с. 49-65].
– Скласти переказ за темою «Interviewing Witnesses and Victims» на основі прочитаних текстів та
вивчити переказ [1].
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 26: Handling Lost and Stolen Property
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Handling
Lost and Stolen Property».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Handling Lost and Stolen Property»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Handling Lost and Stolen
Property».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Handling Lost and Stolen Property»;

– Читання та переклад тексту «Handling Lost and Stolen Property»;
– Перевірка письмового складання переказів за темою «Handling Lost and Stolen Property та
вибірково заслуховування переказів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Handling Lost and Stolen Property»
[1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Perfect»
[3, с. 49-65]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Handling Lost and Stolen
Property».
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Handling Lost and Stolen Property» [1].
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Perfect» [3, с. 49-65].
– Підготувати читання та переклад тексту «Handling Lost and Stolen Property».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 27: Disturbing the Peace.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Disturbing
the Peace».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Disturbing the Peace»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Disturbing the Peace».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Disturbing the Peace»;
– Читання та переклад тексту «Disturbing the Peace»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Disturbing the Peace» [1]:
– введення лексики за темою;

– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect» [3, с. 66-86 ]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Disturbing the Peace» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Disturbing the Peace» [1].
– Законспектувати та вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи
Perfect» [3, с. 66-86].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Disturbing the Peace».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 28: Weapons Possession.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Weapons
Possession».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Weapons Possession»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Weapons Possession».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Weapons Possession»;
– Читання та переклад тексту 2 «Weapons Possession»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Weapons Possession» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect» [3, с. 66-86 ]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Perfect.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect.

– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Weapons Possession» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Weapons Possession» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Perfect» [1, с. 6686 ].
– Підготувати читання та переклад тексту «Weapons Possession».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам й.
Практичне заняття 29: Assault
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Assault».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Assault»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect Continuous»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Assault».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Assault»;
– Читання та переклад тексту «Assault»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Assault» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect Continuous » [3, с. 87-93]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Assault» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,

виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Assault» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Perfect
Continuous» [3, с. 87-93].
– Підготувати читання та переклад тексту «Assault».
– Виписати нову лексику за темою «Assault».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 30: Battery.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Battery».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Battery»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів групи Perfect
Continuous»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Battery».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Battery»;
– Читання та переклад текстів «Battery»;
2. Відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Battery» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів
групи Perfect Continuous[3, с. 87-93]:
– Повторення правил вживання граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Perfect Continuous.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Battery» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Battery» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів групи Perfect
Continuous [3, с. 87-93].
– Скласти переказ за темою «Battery» на основі прочитаних текстів та вивчити
переказ.

– Підготувати читання та переклад тексту «Battery».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 31: Prostitution
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Prostitution».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Prostitution»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних
часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Prostitution».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Prostitution»;
– Читання та переклад тексту «Prostitution»;
– Вибіркове заслуховування переказів за темою «Prostitution» на основі прочитаних
текстів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Prostitution» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних часів»
[3, с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів групи Simple у пасивному стані.
– Вивчення правил утворення граматичних часів групи Simple у пасивному стані.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів групи Simple у пасивному стані.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Prostitution» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Prostitution» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Порівняння граматичних часів» [1, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Prostitution».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 32: Departments.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою
«Departments».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Departments»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних часів» [1, с. 94108]»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Departments».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Departments»;
– Читання та переклад тексту «Departments».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Departments» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних часів» [3, с. 94108]:
– Повторення правил вживання граматичних часів.
– Вивчення правил утворення граматичних часів.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Departments» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Departments» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Порівняння граматичних часів» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Departments».
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 33: Detention Centers.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Detention
Centers».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Detention Centers»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних
часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Detention Centers».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:

1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
3. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Detention Centers»;
– Читання та переклад тексту «Detention Centers»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Detention Centers» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняння граматичних часів»
[3, с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів.
– Вивчення правил утворення граматичних часів.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Detention Centers» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Detention Centers» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Порівняння граматичних часів» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Detention Centers».
– Скласти переказ за темою «Detention Centers» на основі прочитаних текстів та
вивчити переказ.
Тема № 4: Протидія правопорушенням та злочинам.
Практичне заняття 34: Crime Prevention.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Crime
Prevention».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Crime Prevention»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Crime Prevention».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.

Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Crime Prevention»;
– Читання та переклад тексту «Crime Prevention» [1].
– Вибіркове заслуховування переказів за темою «Crime Prevention» на основі
прочитаних текстів.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Crime Prevention» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів» [1,
с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів.
– Вивчення правил утворення граматичних часів.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів стані.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Crime Prevention» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Crime Prevention» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів» [3, с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Crime Prevention».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 35: Searching Suspects and Property.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Searching
Suspects and Property».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Searching Suspects and Property»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів у
пасивному стані»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Searching Suspects and
Property».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Searching Suspects and Property;
– Читання та переклад тексту «Searching Suspects and Property».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Searching Suspects and Property»
[1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів у
пасивному стані» [1, с. 94-108]:
– Пояснення правил вживання граматичних часів у пасивному стані.
– Вивчення правил утворення граматичних часів у пасивному стані.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів у пасивному стані.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Searching Suspects and
Property» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Searching Suspects and Property» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів у пасивному стані» [3,
с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Searching Suspects and Property».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 36: Establishing Crime Scenes.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Establishing
Crime Scenes».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Establishing Crime Scenes»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів у пасивному
стані»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Establishing Crime Scenes».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Establishing Crime Scenes»;
– Читання та переклад тексту «Establishing Crime Scenes».

4. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Establishing Crime Scenes»
[1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів у пасивному
стані » [3, с. 94-108]:
– Повторення правил вживання граматичних часів у пасивному
стані.
– Вивчення правил утворення граматичних часів у пасивному стані.
– Особливості перекладу дієслів різних граматичних часів у пасивному стані.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Establishing Crime Scenes»
[1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Establishing Crime Scenes» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів у пасивному стані» [3,
с. 94-108].
– Підготувати читання та переклад тексту «Establishing Crime Scenes».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 37: Crowd Control
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та темою «Crowd Control».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Crowd Control»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняльне вживання
граматичних часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Crowd Control».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Crowd Control»;
– Читання та переклад тексту «Crowd Control»;
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Crowd Control» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.

3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Порівняльне вживання
граматичних часів» [3, с. 109-123]:
– Пояснення різниці між вживанням різних груп часів англійської мови.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Crowd Control» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Crowd Control» [1].
– Підготувати читання та переклад тексту «Crowd Control».
– Скласти переказ за темою «Crowd Control» на основі прочитаних текстів та вивчити переказ.
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 38: Pursuit.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Pursuit».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Pursuit»;
2. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Система граматичних часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Pursuit».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Pursuit»;
– Читання та переклад текстів «Pursuit».
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Pursuit» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Відпрацювання граматичного матеріалу за темою ««Система граматичних часів» [3, с. 109123]:
– Повторення правил утворення та вживання граматичних часів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Pursuit» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:

– Вивчити лексику за темою «Pursuit» [1].
– Повторити граматичний матеріал за темою «Система граматичних часів» [3, с. 109-123].
– Підготувати читання та переклад тексту «Pursuit».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 39: Making an Arrest
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Making an
Arrest».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Making an Arrest»;
2. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Making an Arrest».
3. Огляд лексико-граматичного матеріалу семестру.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Making an Arrest»;
– Читання та переклад тексту «Making an Arrest» [2, c. 37];
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою Making an Arrest» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Огляд лексико-граматичного матеріалу семестру та виконання лексико-граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Making an Arrest» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Making an Arrest» [1].
– Повторити лексико-граматичний матеріал семестру.
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 40: Processing Suspect.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Processing
Suspect».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Бесіда про роботу в семестрі.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Processing Suspect»;
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Узгодження часів»;
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Processing Suspect».

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
Бесіда про роботу в семестрі.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Processing Suspect» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Узгодження часів » [3, c. 124133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Processing Suspect» [2]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Processing Suspect» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Узгодження часів» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Processing Suspect».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 41: Anti-Terrorism.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «AntiTerrorism».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Anti-Terrorism»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Узгодження часів »;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Anti-Terrorism».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Anti-Terrorism [1]:

– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Узгодження часів » [3, c. 124133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Anti-Terrorism» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Anti-Terrorism» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Узгодження часів» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту «Anti-Terrorism».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 42: Drug Possession.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Drug
Possession».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Drug Possession»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Узгодження часів»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Drug Possession».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Drug Possession»;
– Читання та переклад тексту.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Drug Possession» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою « Узгодження часів » [3, c. 124133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Drug Possession» [1]:
– Читання та переклад тексту за темою.

– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Drug Possession» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Узгодження часів» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту 2 «Drug Possession».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 43: Drug Distribution.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Drug
Distribution».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Drug Distribution»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Непряма мова»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Drug Distribution».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Drug Distribution»;
– Читання та переклад тексту.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Drug Distribution» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Непряма мова» [3, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Drug Distribution» [2]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Drug Distribution» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Непряма мова» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту «Drug Distribution».

Тема № 5: Дії поліції- Частина 2.
Практичне заняття 44: Identity Theft.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темою «Identity
Theft».
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Identity Theft»;
2. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Непряма мова»;
3. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Identity Theft».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:
1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Identity Theft»;
– Читання та переклад тексту.
2. Введення та відпрацювання лексичного матеріалу за темою «Identity Theft» [1]:
– введення лексики за темою;
– коментар юридичної термінології;
– відпрацювання нової лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Введення та відпрацювання граматичного матеріалу за темою «Непряма мова» [1, c. 124-133]:
– Пояснення правил вживання модальних дієслів.
– Особливості перекладу дієслів.
– Виконання граматичних вправ.
4. Розвиток навичок читання, перекладу та усного мовлення за темою «Identity Theft» [2]:
– Читання та переклад тексту за темою.
– Відповіді на запитання за текстом.
– Виконання мовлєнневих вправ.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння теми і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Вивчити лексику за темою «Identity Theft» [1].
– Вивчити граматичний матеріал за темою «Непряма мова» [3, c. 124-133].
– Підготувати читання та переклад тексту «Identity Theft».
Тема № 5: Дії поліції- Частина 2
Практичне заняття 45: Homicide.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання та усного мовлення за темами семестру.
Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Огляд лексичного матеріалу курсу;
2. Огляд граматичного матеріалу курсу.
3. Лексико-граматичний практикум.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття:

1 John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2 Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2009.
3 Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник). Київ. ТОВ «ВП ЛогосМ», 2006.
Хід проведення заняття:
І. Вступна частина
Оголошення теми та мети заняття.
ІІ. Основна частина
1. Перевірка виконання завдання на самопідготовку:
– Фронтальний опит лексики за темою «Homicide» [1].
2. Огляд лексичного матеріалу курсу: – фронтальне повторення лексики курсу;
– вибірковий коментар юридичної термінології;
– відпрацювання тематичної лексики у словосполученнях та реченнях.
3. Огляд граматичного матеріалу курсу [2]:
– Повторення основного граматичного матеріалу курсу за допомогою таблиць.
– Фронтальний переклад речень на основні граматичні труднощі курсу.
4. Розглядання зразків кримінальних/цивільних справ:
– Читання зразків кримінальних/цивільних справ.
– Коментар зразків кримінальних/цивільних справ.
– Обговорення зразків кримінальних/цивільних справ.
– Дискусія щодо сучасних пріоритетів в діяльності поліції.
ІІІ. Заключна частина
1. Підведення підсумків заняття, коментар про ступінь засвоєння курсу і досягнення мети,
виставлення оцінок з відповідною аргументацією.
2. Завдання на самостійну підготовку та рекомендації з його виконування:
– Повторити лексику курсу.
– Повторити граматичний матеріал курсу [2].
– Повторити теми курсу.
– Підготуватися до екзамену з курсу.

3. Рекомендована література
Основна
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
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