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Тема № 1 Опис людини та речей
Всього за семестр № 1
Тема № 2 Дії поліції 1
Тема № 3 Протидія
правопорушенням та злочинам 1
Всього за семестр № 2
Тема № 3 Протидія
правопорушенням та злочинам 1
Тема № 4. Оснащення поліції
Всього за семестр № 3
Тема № 4. Оснащення поліції
Тема № 5. Дії поліції 2
Тема № 6. Протидія
правопорушенням та злочинам 2
Всього за семестр № 4
Тема № 7.Організація поліції
Тема № 8. Дії поліції 3
Всього за семестр № 5
Тема № 8. Дії поліції 3
Тема № 9. Протидія
правопорушенням та злочинам 3
Всього за семестр № 6
Тема10. Класифікація злочинів
Тема11. Елементи складу злочину
Тема 12. Стадії розслідування
Тема 13. Огляд місця злочину
Тема 14. Обшук та конфіскація
Всього за семестр № 7
Тема 15. Класифікація доказів
Тема 16. Опитування та допит
Тема17. Крадіжка зі зламом
Тема18. Крадіжка
Тема19. Служити та захищати

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

30
30
30
20

20
20
20
10

10
10
10
10

50
15

30
10

20
5

25
40
15
15
20

10
20
10
10
10

15
20
5
5
10

50
20
20
40
30
18

30
10
10
20
20
10

20
10
10
20
10
8

48
6
6
6
6
6
30
6
8
10
10
4

30
4
4
4
4
4
20
4
6
8
8
2

18
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2

Вид контролю

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

залік

залік

залік

залік

залік

залік

екзамен

Тема 20. Гендерна складова
діяльності поліції
Всього за семестр № 8
Всього

4

2

2

42
330

30
200

12
130

2. Методичні вказівки до практичних занять
І семестр
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 1. Підозрювані
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання службових слів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на I семестр.
2. Введення граматичного матеріалу: службові слова.
3. Введення активної лексики з теми.
4. Читання та переклад об’яви.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: понятійний апарат
граматики, поняття про граматичну категорію, службові слова.
Рекомендується повторити, за якими граматичними ознаками слова
поділяються на класи; згадати, які є самостійні та службові частини мови;
розглянути приклади вживання прийменників, сполучників, часток та
артиклів та виконати усно вправи 228, 229, стор. 311-312 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис
людини та речей».
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується звернути увагу на професійну
юридичну лексику та особливості її перекладу та прочитати слова до об’яви
вправа 3, стор. 4 [1].

3. Читання та переклад об’яви «Розшукується поліцією» - вправа 2, стор. 4
[1]. Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та
конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення. Викладач пропонує курсантам відповісти
на запитання вправи 1, стор. 4 [1], а також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 4 [1], скласти об’яву «Поліція розшукує підозрюваного в
пограбуванні банку», повторити граматичний матеріал, прочитати та
законспектувати основні приклади стор. 178-182 [2], виконати вправу 230, стор.
312 [2].
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 2. Підозрювані
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь володіння лексико-граматичним
матеріалом за темою, прищеплення навичок мовленнєвої діяльності за темою,
оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення лексико-граматичного матеріалу за темою «Опис людини та
речей».
2. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
3. Письмове складання протоколу опитування.
4. Аудіювання діалогів «поліцейський-потерпілий» за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: огляд частин мови та
Основні способи їх розпізнавання. Рекомендується згадати, які є частини мови,
розподіл їх на класи за значеннями та граматичними ознаками. Записати
приклади на дошці, пояснити значення наголосу та порядку слів у реченні для
визначення частини мови, пояснити, що таке конверсія.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
Рекомендується виконати вправу 4, стор. 5 [1].
3. Проведення бесіди за темою.
Рекомендується виконати вправу 6, стор. 5 [1].
4. Аудіювання діалогів «поліцейський-потерпілий» за темою.

Рекомендується прослухати діалоги, виконати вправи 5-7, стор. 5 [1], а потім в
парах повторити діалоги.
5. Складання протоколу допиту підозрюваного та опитування свідків.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготувати опис
зовнішності підозрюваної особи, скласти 10 запитань до свідків щодо
зовнішності підозрюваного, письмово скласти протокол опитування свідків
пограбування банку, повторити граматичний матеріал уроку.
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 3. Громадяни
Навчальна мета заняття: розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту
за темою, розвиток навичок володіння граматичним матеріалом, прищеплення
навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та
речей».
3.Читання та переклад інформаційного бюлетеню «Розшукується зникла
дитина».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: головні члени речення.
Рекомендується пригадати, які є типи речень, привести приклади, записати їх
на дошці та в зошиті. Визначити головні члени речення, особливу увагу
звернути на неозначено-особові речення.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою « Опис
людини та речей».
Презентація лексики Power Point.
Під час введення цього матеріалу рекомендується звернути увагу на лексику
вправи 3, потім виконати вправу 4, стор. 6 [1].
3. Читання та переклад інформаційного бюлетеню «Розшукується зникла
дитина» стор. 6 [1].

Рекомендується виконати вправу 2, стор. 6 [1], звернути увагу на вживання
граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1 стор. 6 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 6 [1], скласти інформаційне повідомлення «Поліція розшукує
зниклого чоловіка (жінку)», повторити граматичний матеріал стор. 183-186 [2].
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 4. Громадяни
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, розвиток навичок володіння граматичним матеріалом,
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою,
оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: дієслово як самостійна
частина мови, форми дієслова.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
3. Проведення бесіди за темою уроку.
4. Аудіювання діалогу за темою.
5. Складання протоколу за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: дієслово як самостійна
Частина мови, форми дієслова.
Рекомендується пояснити чотири групи часових форм дієслова, пояснити
різницю вживання та перекладу дієслів доконаного і недоконаного видів
англійської та української мов, навести приклади, записати на дошці.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис
людини та речей».
Презентація лексики Power Point.

При введені цього матеріалу рекомендується звернути увагу лексику та
особливості її перекладу. Прочитати слова до інформаційного бюлетеню вправа 3, стор. 6 [1].
3. Читання та переклад бюлетеню розшуку зниклої дитини.
Рекомендується виконати вправу 2, стор. 6 [1], Звернувши увагу на вживання
граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 6 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 6[1], скласти бюлетень «Поліція розшукує зниклого хлопчика
(дівчинку), повторити граматичний матеріал.
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 5. Транспортні засоби
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, розвиток навичок володіння граматичним матеріалом,
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою,
оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1.Введення та закріплення граматичного матеріалу: часи англійського дієслова.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та
речей».
3.Читання та переклад інформаційного повідомлення поліції «Опис викрадених
автомобілів».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: часи англійського дієслова.
Рекомендується повторити, які є часи в англійській мові, порівняти їх вживання
Та переклад рідною мовою. Визначити особливості та труднощі перекладу,
навести приклади, записати на дошці.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис

людини та речей».
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту, вправа
3, стор.8 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 8 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 8 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 8[1], скласти, повторити граматичний матеріал: часи
англійського дієслова, письмово скласти речення.
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 6. Транспортні засоби
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, розвиток навичок володіння граматичним матеріалом,
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою,
оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Активізація граматичного матеріалу: часи англійського дієслова.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою «Опис людини та речей».
4. Складання протоколу «Опис викрадених транспортних засобів».
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: часи англійського дієслова.
Рекомендується повторити вживання та переклад теперішнього неозначеного
часу, виконати вправи 3-10, стор. 225-228 [2].
2. Активізація лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
Рекомендується повторити активну лексику, перекласти речення, виконати
вправу 4, стор. 8 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.

Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання викладача за темою, а
також усно скласти свої та виконати вправу 8, стор. 9 [1].
4.Складання протоколу опитування потерпілого ( свідків) викрадення
Транспортного засобу.
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 9 [1].
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 9 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
активну лексику за темою, скласти протокол опитування свідків викрадення
авто, повторити граматичний матеріал стор.11-13 [2], виконати вправу 11, стор.
228 [2].
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 7. Особисті речі 1
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, розвиток навичок володіння граматичним матеріалом,
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою,
оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: неправильні дієслова.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та
речей».
3. Читання та переклад статті з газети «Пограбування в метро».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: неправильні дієслова.
Рекомендується повторити неправильні дієслова, перекласти речення з цими
дієсловами.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис
людини та речей» (Крадіжка в громадському транспорті).
Презентація лексики Power Point.

При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 10 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 10 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 10 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми
досягненнмети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 10 [1], скласти 10 запитань до теми, вивчити неправильні
дієслова.
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 8. Особисті речі 1
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, активізація лексичного матеріалу за темою, розвиток
навичок володіння граматичним матеріалом, прищеплення навичок діалогічного
та монологічного мовлення за темою, розвиток навичок ведення бесіди за
темою, оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: утворення та вживання
минулого неозначеного часу.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою «Опис людини та речей».
4. Аудіювання.
5. Складання протоколу за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: утворення та вживання
минулого неозначеного часу.
Рекомендується записати приклади утворення стверджувальної, питальної та
заперечної форм і виконати вправи 29-39, стор. 234-237 [2].
2. Активізація лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
Рекомендується виконати вправу 4, стор. 11 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.

Курсанти відповідають на запитання викладача, а також усно складають свої
запитання з теми, роблять повідомлення.
4. Складання протоколу.
Рекомендується виконати вправу 9, стор.11 [1], скласти свій протокол
опитування свідків.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 11[1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник уроку, знати граматичний матеріал, законспектувати стор. 13-19 [2],
виконати вправи 40-42, стор.237-238 [2].
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 9. Особисті речі 2
Навчальна мета заняття: вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, активізація лексичного матеріалу за темою, розвиток
навичок володіння граматичним матеріалом, прищеплення навичок діалогічного
та монологічного мовлення за темою, розвиток навичок ведення бесіди за
темою, оволодіння навичками письмового мовлення за темою, розвиток навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній неозначений
час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та
речей».
3. Читання та переклад зведення поліції про викрадені ювелірні прикраси.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній неозначений
час.
Рекомендується запропонувати курсантам пригадати, як утворюється майбутній
неозначений час. Записати приклади, використовуючи активні слова
попередніх уроків та виконати вправи 45-50, стор. 239-241[2].

2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис
людини та речей».
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 12 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 12 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 12 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор.12 [1], скласти 8 запитань за темою, повторити граматичний та
лексичний матеріал уроків 1-9, прочитати стор.19-21[2], виконати вправу 51-52,
стор. 241-242[2], підготуватися до контролю лексики та граматики уроків 1-9.
Тема № 1. Опис людини та речей
Практичне заняття 10. Особисті речі 2
Навчальна мета заняття:вдосконалення вмінь і навичок володіння лексичним
матеріалом за темою, активізація лексичного матеріалу за темою, розвиток
навичок володіння граматичним матеріалом, прищеплення навичок діалогічного
та монологічного мовлення за темою, розвиток навичок ведення бесіди за
темою, оволодіння навичками письмового мовлення за темою, контроль навичок
аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Повторення та активізація граматичного матеріалу: неозначені часи.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою «Опис людини та речей».
3. Ведення бесіди за темою «Опис людини та речей».
4. Аудіювання.
5. Написання протоколу.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Контроль володіння граматичним матеріалом: огляд неозначених часів.
Рекомендується виконати переклад запропонованих речень, перевірити їх в
аудиторії, провести самостійну роботу за граматичним матеріалом теми №1
(уроки 1-9).

2. Контроль володіння лексичною термінологією за темою №1 «Опис людини та
речей». Рекомендується виконати вправу 4, стор. 13[1]. Перевірити вміння усно
перекладати об’яву, інформаційний бюлетень, рапорт, протокол опитування
жертви, повідомлення в новинах.
3. Контроль навичок ведення бесіди за темою, вмінь задавати питання та
надавати відповіді.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 13[1]. Викладач пропонує курсантам
зробити повідомлення за темою.
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 13 [1].
5. Контроль навичок письмового мовлення.
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 13 [1]. Викладач пропонує курсантам
написати протокол, об'яву, інформаційне повідомлення , рапорт, зведення.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал 1 семестру, підготуватися до заліку.
2 семестр
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 1. Напрямок руху пішоходів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на 2 семестр.
2. Введення та закріплення граматичного матеріалу: теперішній тривалий час.
3. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії поліції 1».
4. Читання та переклад пояснення « Як пішки дістатися до поліцейського
відділку».
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на 2 семестр.
Введення та закріплення граматичного матеріалу: теперішній тривалий час.
Рекомендується пояснити правила вживання та утворення, навести приклади та
виконати вправу 59-62, стор. 244-245 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії
поліції 1».
Презентація лексики Power Point.
При введенні цього матеріалу рекомендується прочитати слова до
тексту - вправа 3, стор. 14 [1].
3.Читання та переклад пояснення «Як пішки дістатися до поліцейського
відділку». Рекомендується виконати вправу 2, стор. 14 [1], звернувши увагу на
вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 14 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 14 [1], скласти 10 запитань до теми, повторити граматичний
матеріал стор. 23-25 [2], усно виконати вправи 63-65, стор.245-246 [2].
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 2. Напрямок руху пішоходів
Навчальна мета заняття: удосконалення навичок володіння граматичним
матеріалом за темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за
темою; розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою;
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою;
розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: теперішній тривалий час.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії поліції 1».
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Аудіювання.
5. Письмове мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: теперішній тривалий час.
Рекомендується виконати письмово вправу 66 (1-7 речення), стор. 246 [2].
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується виконати вправу 4, стор. 15 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання, виконати вправу 8,
стор. 15 [1], а також усно скласти запитання з теми і провести бесіду та скласти
діалоги.
4. Аудіювання.
Рекомендується прослухати діалоги і потім виконати вправи 5-7, стор. 15 [1].
5. Написання супроводження до карти (як пішки дістатися від … до… ) .
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 15 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити слова
та словосполучення до теми, вивчити діалог вправи 7, стор.15[1]; повторити
граматичний.
Тема № 2. Дії поліції
Практичне заняття 3. Напрямок руху автомобілів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: теперішній тривалий час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою « Дії поліції 1».
3. Читання та переклад супроводження до карти автомобіліста « Як дістатися
автомобілем до поліцейського відділку».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: повторити теперішній тривалий час.
Рекомендується виконати письмово вправу 66 (1-7 речення), стор. 246 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії
поліції - 1».

Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту вправа 3, стор.16 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 16 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 16 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 16 [1], скласти супроводження до карти «Як дістатися
автомобілем від … до …», повторити граматичний матеріал, скласти діалог за
темою.
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 4. Напрямок руху автомобілів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; активізація лексичного матеріалу за темою; розвиток навичок ведення
бесіди за темою; закріплення навичок письмового мовлення за темою; розвиток
навичок аудіювання
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: минулий тривалий час
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії поліції - 1»
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою « Дії поліції - 1 »
4. Письмового мовлення
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу - минулий тривалий час.
Рекомендується пояснити утворення та вживання, навести приклади, записати
на дошці виконати вправи 67-68, стор. 246-247 [2].
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
Пропонується провести словниковий диктант і виконати вправу 4, стор.16.
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 8, стор. 17 [1], а
також усно скласти запитання з теми.

4. Письмове мовлення.
Рекомендується, користуючись картою міста, написати супроводження «Як
дістатися на транспортному засобі від … до …».
5. Аудіювання за темою.
Рекомендується прослухати діалоги та виконати вправи 5-7, стор. 17 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити слова
та словосполучення до теми, прочитати та знати граматичний матеріал
минулий тривалий час, виконати вправи 69-70, стор. 247 [2].
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 5. Термінові виклики
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий тривалий час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Дії поліції 1».
3. Читання та переклад інструкції про дії поліцейського при отриманні
термінового виклику.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексии Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий тривалий час. Повторити
матеріал, виконати вправу 71-74, стор. 248 [2].
2. Презентація лексии Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту –
вправа 3, стор.18 [1], скласти речення з активним словником уроку.
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 18 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 18 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор18
[1], скласти речення з лексикою уроку, знати дії
поліцейського при отриманні термінового виклику, повторити граматичний
матеріал та виконати письмово вправу 75 (речення 1-5), стор. 249 [2].
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 6. Термінові виклики
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий тривалий час.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Аудіювання.
5. Письмове мовлення.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий тривалий час.
Викладач пропонує курсантам перекласти речення в минулих часах
(неозначеному і тривалому), визначити різницю вживання, потім виконати
вправу 75 (речення 6-10), стор.
249 [2].
2. Активізація лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується повторити слова та виконати вправу 4, стор. 19 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам виконати вправу 8, стор. 19 [1], а також усно
скласти свої запитання з теми.
4. Аудіювання з теми.
Рекомендується прослухати діалоги та виконати вправи 5-7, стор.19 [1].
5. Письмове мовлення.
Курсанти виконують усно, а потім письмово вправу 9, стор. 19 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити слова
теми, підготувати повідомлення про дії поліцейського при отриманні
термінового виклику.
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 7. Зупинка транспортних засобів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній тривалий час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад квитанції « Порушення правил дорожнього руху».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники/
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: майбутній тривалий час.
Викладач пояснює утворення та вживання цього часу, курсанти порівнюють його
з неозначеним майбутнім часом. Виконують вправу 76, стор. 249 [2]
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту вправа 3, стор.20 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 20 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 20 [1], а
також усно скласти запитання з теми та надати відповіді на запитання викладача.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 20 [1], скласти 10 запитань з теми, розповісти про порушення
правил дорожнього руху, вивчити граматичний матеріал стор. 28-30 [2],
виконати вправу 77, стор. 249 [2].
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 8. Зупинка транспортних засобів

Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній тривалий час.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Письмове мовлення.
5. Аудіювання.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу - майбутній тривалий час.
Рекомендується скласти усно і письмово стверджувальні, питальні та заперечні
речення в майбутньому тривалому часі, використовуючи лексику з теми, що
вивчається.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується повторити лексику уроку, виконати вправу 4, стор. 21 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи, а також усно
скласти свої запитання з теми, виконати вправу 8, стор. 21[1].
4. Письмове мовлення.
Рекомендується заповнити протокол порушення правил дорожнього руху.
5. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 21 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягненн
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
активний словник уроку, виконати вправу 79, стор. 250 [2], повторити
граматичний матеріал уроку.
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 9. Дорожньо-транспортні пригоди
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.

Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Активізація граматичного матеріалу: майбутній тривалий час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад протоколу «Розслідування ДТП».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Активізація граматичного матеріалу майбутній тривалий час.
Викладач пропонує усно перекласти речення в тривалих часах.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 22 [1].
3. Читання та переклад протоколу розслідування ДТП (вправа 2, стор. 22 [1].
Рекомендується звернути увагу на особливості граматичних форм.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 22 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 22 [1], скласти 10 запитань з теми, повторити граматичний
матеріал: тривалі часи, підготуватися до контролю.
Тема № 2. Дії поліції 1
Практичне заняття 10. Дорожньо-транспортні пригоди
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання, розвиток навичок вирішення
проблемних ситуацій.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Контроль навичок володіння граматичним матеріалом: тривалі часи.
2. Контроль володіння лексичним матеріалом за темою.
3. Контроль навичок усного мовлення за темою.

4. Аудіювання.
5. Письмове мовлення.
6. Вирішення проблемних ситуацій (квестів).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Матеріали квестів до теми №2.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Контроль володіння граматичним матеріалом.
Курсантам пропонується виконати граматичний тест з наступною перевіркою в
аудиторії та аналізом помилок.
2. Контроль володіння лексикою за темою.
Рекомендується провести словниковий диктант, виконати вправу 4, стор. 23 [1].
3. Контроль навичок вести діалог, реагувати на запитання та робити висновки.
Рекомендується провести роботу в парах «поліцейський – потерпілий
(правопорушник)» та виконати вправу 8, стор. 23 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується прослухати діалоги та виконати вправи 5-7, стор. 23 [1].
5. Письмове мовлення. Рекомендується заповнити протокол порушення правил
дорожнього руху.
6. Вирішення проблемних ситуацій (квестів).
Рекомендується надати курсантам завдання, вирішення яких вимагає
користування інтернет ресурсами. Роботу можна проводити, поділивши
присутніх на групи.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: прокоментувати ступінь засвоєння теми і досягнення
мети.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал теми №2.
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 11. Кишенькові крадіжки
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: теперішній доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою «Протидія
правопорушенням та злочинам-1».

3. Читання та переклад газетної статті про ріст кишенькових крадіжок.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу - теперішній доконаний час.
Рекомендується пояснити вживання та утворення теперішнього доконаного
часу, записати приклади, порівняти з минулим неозначеним часом, виконати
вправ 81, 82, стор. 250-251[2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 24 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 24 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 24 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
активний словник стор. 24 [1], скласти 10 запитань за темою, повторити
граматичний матеріал теперішній доконаний час стор. 31-35 [2], виконати
вправу 83, стор. 251[2].
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 12. Кишенькові крадіжки
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: теперішній доконаний час .
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Аудіювання за темою.
5. Письмове мовлення за темою – оформлення протоколу.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: теперішній доконаний час.
Рекомендується скласти усно і письмово стверджувальні, питальні та заперечні
речення в теперішньому доконаному часі, використовуючи лексику з теми, що
вивчається.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується повторити лексичний словник за темою та виконати вправу 4,
стор. 25 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання з теми і виконати вправу
8, стор. 25 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 25 [1].
5. Письмове мовлення – оформлення протоколу кишенькової крадіжки.
Рекомендується виконати вправу 9 стор. 25 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: закріпити
лексико- граматичний матеріал уроку, виконати вправи 84-86, стор. 251-252 [2].
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 13. Крадіжки з готельного номеру
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Активізація граматичного матеріалу: теперішній доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад протоколу поліцейського про пограбування в готелі.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.

4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу - теперішній доконаний час.
Рекомендується скласти усно і письмово стверджувальні, питальні та заперечні
речення в теперішньому доконаному часі, використовуючи лексику з теми, що
вивчається.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
При введені цього матеріалу рекомендується скласти усно і письмово
стверджувальні, питальні та заперечні речення в теперішньому доконаному
часі, використовуючи лексику з теми, що вивчається та прочитати слова до
тексту - вправи 3, 4, стор. 26 [1].
3. Читання та переклад тексту протоколу вправи 2, стор. 26 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 26 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягненн
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити активний
словник на стор. 26 [1], скласти діалог за темою уроку, повторити граматичний
матеріал і виконати вправи 87-88, стор.252 [2].
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 14. Крадіжки з готельного номеру
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення граматичного матеріалу: минулий доконаний час.
2. Активізація лексичного матеріалу за темою.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Аудіювання діалогів за темою.
5. Письмове мовлення. Складання протоколу опитування свідків пограбування
в готелі.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.

План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу – минулий доконаний час.
Рекомендується виконати вправи 91-92, стор. 253-254 [2].
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується виконати вправи, запропоновані викладачем.
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Рекомендується усно скласти запитання з теми, скласти діалоги за темою
(робота в парах), зробити звіт про огляд місця крадіжки в готелі і виконати
вправу 8, стор. 27 [1].
4. Письмове мовлення.
Складання протоколу опитування (потерпілого) свідків пограбування в готелі.
5. Аудіювання діалогів за темою.
Рекомендується прослухати діалоги та виконати вправи 5-7, стор. 27 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття. Завдання на
самопідготовку рекомендації з його виконання: вивчити діалог вправи 7,
стор.27[1], виконати вправи 93-94, стор. 254 [2].
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 15. Пограбування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: минулий доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад рапорту поліцейського про пограбування особи на
вулиці.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу.

Рекомендується виконати письмово вправу 95 (речення 1-5), стор. 255 [2],
перевірити в аудиторії, проаналізувати помилки, визначити кращий переклад.
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.При введені цього матеріалу рекомендується
прочитати слова до тексту - вправа 3, стор. 28 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 28 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 28 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: Повторити
лексико-граматичний матеріал 2 семестру, підготуватися до заліку.
3 семестр
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 1. Пограбування
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на 3 семестр.
2. Введення та активізація граматичного матеріалу: минулий доконаний час.
3. Введення та активізація лексичного матеріалу за темою.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Аудіювання за темою.
6. Складання протоколу за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та активізація граматичного матеріалу: минулий доконаний час.
Викладач пропонує перекласти декілька речень в минулих часах
(неозначеному,тривалому, доконаному), перевірити в аудиторії, проаналізувати

різницю вживання та перекладу і виконати письмово вправу 95 (речення 11-13),
стор. 255 [2].
2. Введення та активізація лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
Рекомендується виконати вправу 4, стор. 29 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення, проведення бесіди, діалоги в парах.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання, усно скласти запитання
з теми і виконати вправу 8, стор. 29 [1].
4. Аудіювання діалогів за темою.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 29 [1].
5.Письмове мовлення. Складання протоколу опитування потерпілого
пограбування на вулиці.
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 29 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вміти писати
протокол опитування жертви пограбування на вулиці, підготувати діалог за
темою.
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 2. Шахрайство з таксі
Навчальна мета заняття: розвиток навичок володіння граматичним матеріалом за
темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за темою; розвиток
вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою; прищеплення навичок
діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад тексту стосовно можливості ризиків пограбування в
неліцензійному транспорті.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
Рекомендується пояснити правила утворення та вживання майбутнього
доконаного часу, записати приклади. виконати вправу 96, стор. 255 [2].
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.

При введені цього матеріалу рекомендується прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 30 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 30 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 30 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити
активний словник на стор. 30 [1], скласти 10 запитань за темою уроку, вивчити
граматичний матеріал стор. 38-39 [1], написати 5 речень з майбутнім
доконаним часом, використовуючи лексику уроку.
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 3. Шахрайство з таксі
Навчальна мета заняття: удосконалення вмінь та навичок володіння
граматичним матеріалом за темою; активізація лексичного матеріалу за темою;
розвиток навичок ведення бесіди за темою; закріплення навичок письмового
мовлення за темою; розвиток навичок аудіювання.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Аудіювання за темою.
5. Письмове мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
Рекомендується повторити правила вживання та утворення, виконати вправу на
переклад речень.
2. Закріплення лексичного матеріалу за темою.
Рекомендується виконати вправу 4, стор. 31 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання та виконати вправу 8,
стор. 31 [1], а також скласти діалоги за темою.
4. Аудіювання за темою.

Рекомендується прослухати діалоги та виконати вправи 5-7, стор. 31 [1].
5. Складання протоколу.
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 31 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети;оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
активний словник, скласти діалоги, повторити граматичний матеріал і виконати
вправу 97 стор. 255 [2].
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 4. Викрадення автомобілів
Навчальна мета заняття: удосконалення навичок володіння граматичним
матеріалом за темою; розвиток навичок володіння лексичним матеріалом за
темою; розвиток вмінь і навичок читання та розуміння тексту за темою;
прищеплення навичок діалогічного та монологічного мовлення за темою.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Активізація граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
2. Введення та закріплення лексичного матеріалу за темою.
3. Читання та переклад
інформаційного бюлетеню про викрадення
транспортного засобу.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення граматичного матеріалу: майбутній доконаний час.
Рекомендується виконати вправу 98, стор. 255 [2].
2. Введення та первинне закріплення лексичного матеріалу за темою.
Презентація лексики Power Point.
Рекомендується при введені цього матеріалу прочитати слова до тексту - вправа
3, стор. 32 [1].
3. Читання та переклад тексту вправи 2, стор. 32 [1].
Рекомендується звернути увагу на вживання граматичних форм та конструкцій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення.
Викладач пропонує курсантам відповісти на запитання вправи 1, стор. 32 [1], а
також усно скласти запитання з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення

мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготуватися до
контролю теми №3 і виконати квест.
Тема № 3. Протидія правопорушенням та злочинам 1
Практичне заняття 5. Викрадення автомобілів
Навчальна мета заняття: контроль вмінь та навичок володіння граматичним та
лексичним матеріалом за темою№3; контроль навичок ведення бесіди,
складання діалогів, реагування на запитання за темою; контроль навичок
письмового мовлення; розвиток навичок аудіювання і розв’язання квестів.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка володіння лексичним та граматичним матеріалом за темою№3.
2. Контроль усного мовлення..
3. Аудіювання за темою №3.
4. Контроль письмового мовлення.
5. Розвязування квестів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники/
4. Матеріали завданя квестів за темою №3.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Контроль лексико-граматичного матеріалу.
Курсанти виконують завдання тесту.
2. Контроль усного мовлення.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 33 [1], після цього перевірити вміння
складати діалоги, задавати запитання, давати відповіді на них, робити
повідомлення.
3. Контроль аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 5-7, стор. 33 [1].
4. Контроль письмового мовлення .
Рекомендується виконати вправу 9, стор. 33[1], після цього перевірити вміння
написання та оформлення протоколу допиту свідка (потерпілого,
підозрюваного), написання зведення про скоєний злочин.
5. Виконання квестовів завдань з елементами пошуку в інтернеті.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виписати слова та
словосполучення за темою «Оснащення поліції» стор. 2 [1] .
Тема № 4. Оснащення поліції

Практичне заняття 6. Основне обладнання
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кілбкість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
2. Мовленнєва практика.
3. Аналітичне читання тексту «Strong Arm Police Equipment Supplies», стор.4 [1]
4. Аудіювання.
5. Введення граматичного матеріалу: Present Perfect Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 4 [1].
3. Аналітичне читання тексту «Strong Arm Police Equipment Supplies», стор. 4 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор. 4 [1].
4. Аудіювання, вправа 5, стор. 5 [1].
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 5 [1].
5. Введення граматичного матеріалу: Present Perfect Continuous Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Present Perfect
Continuous Tense, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 5 [1], прочитати §§79-84
[2].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 7. Основне обладнання
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 5 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: Present Perfect Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 4 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 5 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 5 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: Present Perfect Continuous Tense.

Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Present
Perfect Continuous Tense в усній та письмовій формі, використовуючи лексику
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 5 [1].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 8. Транспортні засоби
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 5 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Arlington Police Department. Our Fleet», стор. 6 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: Past Perfect Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].

4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 6 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Arlington Police Department. Our Fleet», стор. 6 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
6 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 7 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: Past Perfect Continuous Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Past Perfect
Continuous Tense, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 7 [1], прочитати §§85-87
[2].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 9. Транспортні засоби
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 7 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: Past Perfect Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 7 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 89[1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 7 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 7 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: Past Perfect Continuous Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Past
Perfect Continuous Tense в усній та письмовій формі, використовуючи лексику
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 7 [1].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 10. Летальна зброя
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 7 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Tulsa Police Department Training Manual», стор. 8
[1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.

План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 7 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 8 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Tulsa Police Department Training Manual», стор. 8
[1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор. 8 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 9 [1].
7. Введення та первинне закріплення граматичного матеріалу: Future Perfect
Continuous Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Future Perfect
Continuous Tense, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається. Виконати письмово вправу 9, стор. 9 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал 3 семестру та підготуватися до заліку.
4 семестр
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 1. Летальна зброя
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;

розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на 4 семестр.
2. Введення та первинне закріплення лексики теми.
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Введення та первинне закріплення граматичного матеріалу: Future Perfect
Continuous Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного cпрямування» на 4 семестр.
2. Введення та первинне закріплення лексики з теми.
Презентація лексики Power Point.
Рекомендуєтьсязаписати активні слова в зошиті.Закріплення словникового
запасу з теми, що вивчається. Рекомендується виконати вправу 3, стор. 8 [1].
3. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 9 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 9 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Future
Perfect Continuous Tense в усній та письмовій формі, використовуючи лексику
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 8 [1].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 2. Нелетальна зброя поліції
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;

розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант та його аналіз.
2. Перевірка вправи 4, стор. 8 [1].
3. Закріплення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Use of Force Continuum», стор. 10 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous -in-the Past Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант та його аналіз.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 8 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 8 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Use of Force Continuum», стор. 10 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
10 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 9 [1].

7. Введення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous-in-the Past Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Future Perfect
Continuous-in-the Past Tense, а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 11 [1], повторити §§79-84
[2].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 3 Нелетальна зброя
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання доконано-тривалих
часів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 11 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous-in-the Past
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 11 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 10 [1].
4. Аудіювання.

Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 11 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 11 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: Future Perfect Continuous-in-the Past
Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Future
Perfect Continuous -in-the Past Tense в усній та письмовій формі, використовуючи
лексику теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 11 [1].
повторити §§79-84 [2].
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 4 Радіозв’язок
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження часів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
3. Аналітичне читання тексту «Back to Basics», стор. 12 [1].
4. Аудіювання.
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор.2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
2. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 12 [1].
3. Аналітичне читання тексту «Back to Basics», стор.12 [1].

Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
12 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 13 [1].
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу узгодження часів в
англійській мові, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 13 [1], прочитати §§88-90
[2], підготуватися до проведення квесту.
Тема № 4. Оснащення поліції
Практичне заняття 5 Оснащення поліції
Навчальна мета заняття: розвиток навичок вирішення проблемних ситуацій
(виконання завдань квесту).
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Вирішення проблемних ситуаційз теми «Оснащення поліції» (виконання
завдань квесту).
2. Аналіз виконання завдань квесту.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Завдання квесту.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Вирішення проблемних ситуаційз теми «Оснащення поліції» (виконання
завдань квесту).
Викладач поділяє групу на дві команди, видає завдання квесту і курсанти
змагаються, хто швидше і правильно вирішить поставлені задачі.
2. Аналіз виконання завдань квесту.
Викладач розглядає правильність вирішення завдань, пояснює та аналізує
ситуацію та називає кількість отриманих балів.

III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виписати
незнайомі слова до теми Дії поліції-2 (Регулювання дорожнього руху)
стор.2 [1].
Тема № 5. Дії поліції 2
Практичне заняття 6. Регулювання дорожнього руху
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження часів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу, контроль
навичок засвоєння теми.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та закріплення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Inter-Office Memorandum», стор. 16 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аудіювання.
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Введення лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та закріплення активної лексики з теми, стор. 2 [1] Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Inter-Office Memorandum», стор. 16 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
16 [1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 16 [1].
4. Аудіювання.

Рекомендується виконати вправу 5, стор. 17 [1].
5. Введення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні речення в усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 17 [1], прочитати §§93-94
[2].
Тема № 5. Дії поліції 2
Практичне заняття 7. Регулювання дорожнього руху
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження часів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 16 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.

Рекомендується виконати вправу 8, стор. 17 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні речення в усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 17 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 17 [1].
Тема № 5. Дії поліції 2
Практичне заняття 8. Опитування свідків та жертв
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження часів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 17 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Incident Report», стор. 18 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].

Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 18 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Incident Report», стор. 18 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
18 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 19 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні речення в усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 17 [1].
Тема № 5. Дії поліції 2
Практичне заняття 9. Опитування свідків та жертв
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання узгодження часів;
розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
3.Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 18 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 19 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: узгодження часів в англійській мові.
Рекомендується скласти складнопідрядні речення в усній та письмовій формі,
дотримуючись правила узгодження часів в англійській мові з використанням
лексики теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 19 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 18 [1].
Тема № 5. Дії поліції 2
Практичне заняття 10. Поводження з загубленим та вкраденим майном
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок трансформування прямої
мови в непряму; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 18 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Lost/Stolen Property Form», стор. 20 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: непряма мова.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.

2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
5. Варіанти лексико-граматичного тесту.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 18 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу1, стор. 20 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Lost/Stolen Property Form», стор. 20 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
20 [1]. Виконати письмово вправу 9, стор. 21 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 21 [1].
7. Введення та закріплення граматичного матеріалу: непряма мова.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу переведення прямої
мови в непряму, а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
8. Виконання лексико-граматичного тесту.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виписати
незнайомі слова з теми «Порушення громадського порядку» стор. 2 [1].
Тема № 6. Протидія злочинам та правопорушенням 2
Практичне заняття 11.

Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок трансформування прямої
мови в непряму; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Incident Report: Disturbing the Peace», стор. 24 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аудіювання.
5. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Incident Report: Disturbing the Peace», стор.24 [1].
Проводиться читання та переклад тексту
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 24 [1].
Викладач ставить запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення
монологічного мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до
тексту і ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор. 24 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 25 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Рекомендується усно і письмово скласти речення з прямою мовою,
використовуючи лексику з теми, що вивчається, а потім трансформувати їх в
непряму дотримуючись правил.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 25 [1].
Тема № 6. Протидія злочинам та правопорушенням 2
Практичне заняття 12. Порушення громадського порядку
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок трансформування прямої
мови в непряму; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 25 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 25 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 24 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 25 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: непряма мова
Рекомендується усно і письмово скласти речення з прямою мовою,
використовуючи лексику з теми, що вивчається, а потім трансформувати їх в
непряму дотримуючись правил.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 25 [1].
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 24 [1].
Тема № 6. Протидія злочинам та правопорушенням 2
Практичне заняття 13. Нелегальне володіння зброєю
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання основних часів
англійської мови в активному стані; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 24 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Costa Havana Customs», стор. 26 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 24 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Аналітичне читання та переклад тексту «Costa Havana Customs», стор. 26 [1].
Проводиться читання тексту, удосконалюються навички читання та перекладу
тексту.

5. Мовленнєва практика.
Викладач ставить запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення
монологічного мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до
тексту і ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення
діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор. 26 [1]. Рекомендується
виконати вправу 1, стор. 26 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 27 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Indefinite в активному стані, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 27 [1], прочитати §§4, 521, 22-34[2].
Тема № 6. Протидія злочинам та правопорушенням 2
Практичне заняття 14. Нелегальне володіння зброєю
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання основних часів
англійської мови в активному стані; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин– 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 27 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.

Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 26 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 27 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Indefinite в активному стані, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 27 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 27 [1] прочитати
§§35-38, 39-42[2], повторити лексико-граматичний матеріал 4 семестру,
підготуватися до квесту.
Тема № 6. Протидія злочинам та правопорушенням 2
Практичне заняття 15. Напад
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання основних часів
англійської мови в активному стані; розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу, контроль навичок засвоєння лексико-граматичного
матеріалу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 27 [1].
3. Введення та первинне закріплення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Assault», стор. 28 [1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous (активний стан).
8. Повторення лексико-граматичного матеріалу 4 семестру.
9. Проведення квесту.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.

2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
5. матеріал квесту.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення та первинне закріплення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики з теми Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 28 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Assault», стор. 28 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
28 [1]. Виконати письмово вправу 9, стор. 29 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 29 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous (активний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Continuous в активному стані, використовуючи лексику
з теми, що вивчається.
8. Повторення лексико-граматичний матеріал 4 семестру.
Рекомендується повторити лексику за темами 4-6, виконати усні
вправи,виконати граматичні завданння (на розгляд викладача).
9. Проведення квесту.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал 4 семестру, підготуватися до заліку.
5 семестр
Тема № 7. Організація поліції
Практичне заняття 1. Загальна організація поліції
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» на 5 семестр.
2. Введення активної лексики з теми, стор. 4 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «Hierarchy of Command», стор. 4 [1]
5. Аудіювання.
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів (Present Indefinite
Tense)
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» на 5 семестр.
Викладач ознайомлює курсантів з робочою навчальною програмою з
дисципліни «Іноземна мова»; вимогами та критеріями оцінки знань; роботою зі
словниками, текстами і вправами в навчальних посібниках; методикою
самостійної роботи з літературою за фахом (додаткове читання) та можливістю
участі в заходах, які проводитиме кафедра іноземних мов на протязі семестру.
2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
3. Мовленнєва практика.

Рекомендується виконати вправу 1, стор. 4 [1].
4. Аналітичне читання тексту «Hierarchy of Command», стор. 4 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор. 4 [1].
5. Аудіювання, вправа 5, стор. 5[1].
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 5[1].
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Indefinite
Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання пасивного стану
дієслів в Present Indefinite Tense, а потім усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 5 [1], прочитати §§95-96
[2].
Тема № 7. Організація поліції
Практичне заняття 2. Загальна організація поліції
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 5 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Indefinite
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина

Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 4 [1].
4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 5 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 5 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Indefinite
Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Present
Indefinite Tense (PV) в усній та письмовій формі, використовуючи лексику з теми,
що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 5 [1].
Тема № 7. Організація поліції
Практичне заняття 3. Департаменти
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Indefinite Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 5 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Reedsburg Police Department», стор. 6 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Indefinite Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.

2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 5 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 6 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Reedsburg Police Department», стор. 6 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
6 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 7 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Indefinite Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Past Indefinite
Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 7 [1], прочитати §99 [2].
Тема № 7. Організація поліції
Практичне заняття 4. Департаменти
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;

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

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

прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 2, стор. 8 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 9 [1], письмово вправу 9, стор. 9 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Indefinite
Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Future Indefinite
Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виписати
незнайомі слова з теми «Попередження злочинів» на стор. 2 [1], прочитати та
знати §§100-101 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 6. Попередження злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Future Indefinite -in-the-Past Tense); розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Crime Prevention Guide», стор. 10 [1].
3. Мовленнєва практика.
5. Аудіювання.
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Indefinite -inthe-Past Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.

2. Перевірка вправи 4, стор. 8 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point. При введені активної лексики рекомендується
звернути увагу на професійну поліцейську лексику і особливості її перекладу та
переписати у зошити нові слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 8 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Crime Prevention Guide», стор. 10 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
10 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 9 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Indefinite -inthe-Past Tense.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання Future Indefinitein-the-Past Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 11 [1], повторити §§102103 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 7. Попередження злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Future Indefinite-in-the-Past Tense); розвиток навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 11 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.

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

1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 11 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Fruitful Search Leads to Burglar’s Arrest», стор. 12
[1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Continuous
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення
заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 11 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 12 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Fruitful Search Leads to Burglar’s Arrest», стор. 12
[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
12 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 13 [1].

7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Continuous
Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Present
Continuous Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 13 [1], прочитати §§104105 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 9. Обшук підозрюваних та власності
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present Continuous Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 13 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Continuous
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 13 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 12 [1].

4. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 13 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 13 [1].
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Continuous
Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в усній
та письмовій формі з Present Continuous Tense (PV), використавши лексику теми,
що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 13 [1], прочитати
§§106-107 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 10. Встановлення місця скоєння злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Continuous Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу, контроль навичок засвоєння матеріалу з теми.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 4, стор. 13 [1].
2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «Preserving Crime Scenes», стор. 14 [1].
5. Аудіювання.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Continuous
Tense.
7. Лексико-граматичний тест (квест).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
5. Завдання лексико-граматичного матеріалу (квесту).
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.

Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 13 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.При введені активної лексики рекомендується
звернути увагу на професійну поліцейську лексику і особливості її перекладу та
переписати у зошити нові слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 14 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Preserving Crime Scenes», стор. 14 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
14 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 15 [1].
7. Введення та закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past
Continuous Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Past Continuous Tense
(PV), а потім скласти речення в усній та письмовій формі з використанням
лексики теми, що вивчається.
8. Виконання лексико-граматичного тесту та вирішення завдань квесту з теми.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал 5 семестру, підготуватися до заліку.
6 семестр
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 1. Контролювання натовпу
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present Perfect Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з темами, лексико-грамаимчним матеріалом 6 семестру.

2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «Memo. From the Desk of Captain Lynwood», стор.
16 [1].
5. Аудіювання за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Perfect
Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Викладач знайомить курсантів з задачами семестру, оголошує теми
лексичного та граматичного матеріалу.
2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор.2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 16 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Memo. From the Desk of Captain Lynwood», стор.
16 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
16 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 17 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Perfect
Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Present Perfect Tense
(PV), а потім скласти речення в усній та письмовій формі, з використанням
лексики теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.

Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 17 [1], прочитати §§100107 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 2. Контролювання натовпу
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Present Perfect Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Perfect
Tense
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 16 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 17 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Present Perfect
Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Present
Perfect Tense (PV) в усній та письмовій формі з використанням лексики теми, що
вивчається.

6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 17 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 17 [1].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 3. Переслідування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Perfect Tense), розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 4, стор. 17 [1].
2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
3. Мовленнєва практика.
4. Аналітичне читання тексту «Safety First», стор. 18 [1].
5. Аудіювання.
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Perfect Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентаці лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка вправи 4, стор. 17 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
2. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентаці лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
3. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 18 [1].
4. Аналітичне читання тексту «Safety First», стор. 18 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички

читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
18 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 19 [1].
6. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Perfect Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Past Perfect Tense (PV),
а потім скласти речення в усній та письмовій формі з використанням лексики
теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 17 [1].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 4. Переслідування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів (Past Perfect Tense); розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Perfect Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
Хід проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 17 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 18 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 19 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Past Perfect Tense.
Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Past
Perfect Tense (PV) в усній та письмовій формі, з використанням лексики теми,
що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 19 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 18 [1].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 5. Здійснення арешту
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієслів в пасивному
стані (Future Perfect Tense); розвиток навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість – 2 годин
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 18 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Arrests», стор. 20 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.

Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 18 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 20 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Arrests», стор. 20 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
20 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 21 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Future Perfect Tense
(PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи лексику з теми,
що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 21 [1], прочитати §97 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 6. Робота з підозрюваними
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієслів в пасивному
стані (Future Perfect-in-the-Past Tense); розвиток
навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 21 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.

5. Аналітичне читання тексту «Information for Arestees», стор. 22 [1].
6. Аудіювання.
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect-in the
Past Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 21 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 22 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Information for Arestees», стор. 22[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
22 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 23 [1].
7. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect -in the
Past Tense.
Рекомендується спочатку розглянути теоретичну основу Future Perfect -in the Past
Tense (PV), а потім усно і письмово скласти речення, використовуючи лексику з
теми, що вивчається.
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 23 [1], прочитати §97 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 7. Робота з підозрюваними
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієслів в пасивному
стані (Future Perfect-in-the-Past Tense); розвиток
навичок аудіювання;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 23 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect-in
the Past Tense.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 23 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 22 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 23 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів, Future Perfect -in
the Past Tense.

Рекомендується скласти стверджувальні, заперечні та питальні речення в Future
Perfect-in- the -Past Tense (PV) в усній та письмовій формі, з використанням
лексики теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 23 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 23 [1], прочитати
§97 [2].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 8. Боротьба з тероризмом
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного та
пасивного стану дієслів; розвиток
навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 23 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Welcome to Griggs International Airport», стор. 24
[1].
6. Аудіювання.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 23 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.

3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 24 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Welcome to Griggs International Airport», стор. 24
[1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
24 [1].
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 25 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами пасивного стану дієслів, використовуючи лексику з теми, що
вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 25 [1].
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 9. Боротьба з тероризмом
Навчальна мета заняття:розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів пасивного
стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 25 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.

3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 25 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, 4 стор. 24 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 25 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи пасивного стану дієслів.
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами пасивного стану дієслів, використовуючи лексику з теми, що
вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 25 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику та граматику з теми, підготіавтися до лексико-граматичного тесту та
вирішення проблемних ситуацій з теми «Дії поліції 3».
Тема № 8. Дії поліції 3
Практичне заняття 10. Протидія тероризму.
Навчальна мета заняття: контроль навичок володіння лексико-граматичним
матеріалом з теми «Дії поліції 3».
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Лексико-граматичний тест з теми «Дії поліції 3».
2. Вирішення завдань квесту.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Варіанти лексико-граматичного тесту з теми «Дії поліції 3».
2. Завдання квесту.
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Виконання лексико-граматичного тесту з теми «Дії поліції 3».
2. Вирішення проблемних ситуацій квесту.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: написати
незнайомі слова з теми «Протидія правопорушенням та злочинам 3» (Зберігання
наркотиків) на стор. 2 [1].
Тема № 9. Протидія правопорушенням та злочинам 3
Практичне заняття 11. Зберігання наркотиків
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного та
пасивного стану дієслів; розвиток
навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
3. Аналітичне читання тексту «Lieutenant David Anderson», стор. 26 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аудіювання.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний та
пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 24 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.

При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 26 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Lieutenant David Anderson», стор. 26 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2, стор.
26 [1].
6. Аудіювання за темою заняття.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 27 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний та
пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Indefinite в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 27 [1]
Тема № 9. Протидія правопорушенням та злочинам 3
Практичне заняття 12. Зберігання наркотиків
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного та
пасивного стану дієслів; розвиток
навичок аудіювання; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка вправи 9, стор. 27 [1].
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
4. Аудіювання.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
6. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний та
пасивний стан).
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.

3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.
Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу курсантів з теми та
перевірки якості засвоєння нових слів.
2. Перевірка вправи 9, стор. 27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Закріплення словникового запасу з теми, що вивчається.
Рекомендується виконати вправу 3, стор. 26 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 8, стор. 27 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Indefinite (активний та
пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Indefinite в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
6. Аудіювання.
Рекомендується виконати вправи 6-7, стор. 27 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 4, стор. 27 [1].
Тема № 9. Протидія правопорушенням та злочинам 3
Практичне заняття 13. Розповсюдження наркотиків
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання часів активного та
пасивного стану дієслів; розвиток навичок аудіювання; розширення с
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 4, стор. 27 [1].
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
5. Аналітичне читання тексту «Drugs Bust Nabs Dealer», стор. 28 [1].
6. Аудіювання за темою заняття.
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous (активний та
пасивний стан).

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 4, стор. 27 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання.
Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті кожного курсанта і
заслухати кількох курсантів.
3. Введення активної лексики з теми, стор. 2 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити нові
слова з теми на стор. 2 [1].
4. Мовленнєва практика.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 28 [1].
5. Аналітичне читання тексту «Drugs Bust Nabs Dealer», стор. 28 [1].
Проводиться читання тексту, якому передує словникова робота за текстом з
записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються навички
читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до прочитаного тексту
і ведеться удосконалення монологічного мовлення курсантів. Курсанти
письмово складають питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів.
Проводиться удосконалення діалогічного мовлення. Виконується вправа 2,
стор.28 [1].
6. Аудіювання за темою заняття.
Рекомендується виконати вправу 5, стор. 29 [1].
7. Закріплення граматичного матеріалу: часи групи Continuous (активний та
пасивний стан).
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, заперечні та питальні
речення з часами групи Continuous в активному та пасивному стані,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор. 2 [1]; виконати письмово вправу 9, стор. 29 [1].
Тема № 9. Протидія правопорушенням та злочинам 3

Практичне заняття 14 Протидії незаконному обігу наркотичних речовин.
Навчальні питання:
1. Лексико-граматичний тест з теми «Протидія правопорушенням та злочинам
3».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Варіанти лексико-граматичного тесту з теми «Протидія правопорушенням та
злочинам 3».
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Викладач роздає курсантам завдання лексико-граматичного тесту з теми
«Протидія правопорушенням та злочинам 3». Курсанти виконують завдання.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
матеріал теми, підготуватися до проведення квеста.
Тема № 9. Протидія правопорушенням та злочинам
Практичне заняття 15 Незаконний обіг наркотиків
Навчальні питання:
1. Аналіз лексико-граматичного тесту.
2. Вирішення завдань квесту.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ. «Освіта»,
1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Варіанти лексико-граматичного тесту з теми «Протидія правопорушенням та
злочинам 3».
2. Завдання квесту.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз лексико-граматичного тесту з теми «Протидія правопорушенням та
злочинам 3».
2. Вирішення проблемних ситуацій квесту.
Викладач поділяє групу на дві частини, і курсанти вирішують проблемні
ситуації.
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
матеріал 6 семестру, підготуватися до заліку.
7 семестр
Тема № 10. Класифікація злочинів
Практичне заняття 1. Класифікація злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання пасивного стану
дієслів неозначених часів та дієприкметників минулого часу ; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» на 7 семестр.
2. Введення активної лексики з теми, стор.5 [1].
3. Аналітичне читання тексту «Classifications of Crimes», стор.5 [1].
4. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів неозначених часів та
дієприкметники минулого часу.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови, Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики та граматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» на VІ
семестр.
Викладач ознайомлює курсантів з робочою навчальною програмою з
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»; вимогами та
критеріями оцінки знань; роботою зі словниками, текстами і вправами в
навчальному посібнику; методикою самостійної роботи з літературою за фахом
(додаткове читання) та можливістю участі в заходах, які проводитиме кафедра
іноземних мов протягом семестру.
2. Введення активної лексики з теми, стор.5 [1].
Презентація лексики Power Point.
При введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити і
перекласти нові слова з теми на стор.5 [1].
3. Аналітичне читання тексту «Classifications of Crimes», стор.5 [1].

Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 5, стор.6 [1].
4. Введення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів неозначених часів та
дієприкметники минулого часу.
Рекомендується спочатку розглянути утворення та вживання пасивного стану
дієслів неозначених часів, усно і письмово скласти речення, використовуючи
лексику з теми, що вивчається, а також повторити форми дієприкметників,
використавши таблиці 1 та 2, стор. 89-90 та виконати вправу 1. стор. 5 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор.4 [1] і підготуватися до словникового диктанту; виконати вправу 7,
8 стор.6 [1].
Тема № 10. Класифікація злочинів
Практичне заняття 2. Класифікація злочинів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання пасивного стану дієслів неозначених часів та дієприкметників
минулого часу ; розширення словникового запасу, розвиток письмового
перекладу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлююче читання тексту «Classes of Crimes in Great Britain», вправа 11,
стор.8 [1]
2. Письмовий переклад тексту зі словником.
5. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів неозначених часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлююче читання тексту «Classes of Crimes in Great Britain», вправа 11
стор. 8 [1]. Рекомендується прочитати самостійно текст, зрозуміти його зміст та
дати відповіді на запитання.
2. Письмовий переклад тексту “Special features of crime“ зі словником.

Виконати вправу 12, стор. 9 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: пасивний стан дієслів неозначених часів,
переклад слова ‘it’.
Рекомендується виконати вправу 10, стор. 7 [1] з перевіркою в аудиторії.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексику до теми та підготувати доповідь про класифікацію злочинів.
Тема № 11. Елементи складу злочину
Практичне заняття 3. Елементи складу злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання активного і
пасивного стану дієслів перфектних (доконаних) часів; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка повідомлення з теми «Classifications of Crimes».
2. Аналітичне читання тексту «Elements of the Offence», частина І, стор.10 [1]
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою заняття.
4. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
перфектних (доконаних) часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка повідомлення з теми «Classifications of Crimes».
2. Аналітичне читання тексту «Elements of the Offence», частина І, стор.10 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 5, стор.11 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 6, стор.12 [1].
4. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
перфектних (доконаних) часів.

Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблицю 3
стор.91 [1] та виконати вправу 1. стор. 9 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Elements of the Offence», частина ІІ, стор.10 [1]; виконати
письмово вправу 7, стор.13 [1].
Тема № 11. Елементи складу злочину
Практичне заняття 4. Елементи складу злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання активного і пасивного стану дієслів перфектних (доконаних) часів;
розширення словникового запасу.
Кількість години – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналітичне читання та перекладу тексту «Elements of the Offence», частина ІІ,
стор.10 [1]
2. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
перфектних (доконаних) часів.
3. Проведення квесту за темами № 10 «Класифікація злочинів» та темою №11
«Елементи складу злочину». .
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Квест за темами № 10 «Класифікація злочинів» та темою №11 «Елементи
складу злочину».
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка читання та перекладу тексту «Elements of the Offence», частина ІІ,
стор.10 [1]
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
«Elements of the Offence», частина ІІ, кількома курсантами.
Ознайомлююче читання тексту, вправа 12 стор. 15 [1].
2. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
перфектних (доконаних) часів.
Рекомендується виконати вправу 8, 10, 11стор.13, стор.14 [1].
3. Провести квест за темою № 10 «Класифікація злочинів»
та темою №11 «Елементи складу злочину».
III. Заключна частина

Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготувати усне
повідомлення про елементи складу злочину.
Тема № 12. Елементи складу злочину
Практичне заняття 5. Стадії розслідування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання інфінітива,
дієприкметника І та дієприкметника ІІ; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми «Stages of Investigation».
2. Аналітичне читання тексту «Stages of Investigation» стор.19 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
перфектних (доконаних) часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Слайдова презентація лексики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми «Stages of Investigation».
2. Аналітичне читання тексту «Stages of Investigation», частина І, вправа 5,
стор.17 [1]
3. Введення та закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, дієприкметник І
та ІІ.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Слайдова презентація лексики та граматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми «Stages of Investigation» Power Point.
2. Аналітичне читання тексту «Stages of Investigation», частина І, вправа 5,
стор.17 [1].

Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
3. Введення та закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, дієприкметник І
та ІІ.
Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблиці 4 та
5, стор.92-93 [1] та виконати вправу 1. стор. 16 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 7, стор.19 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Stages of Investigation», частина ІІ, стор.18-19 [1]; виконати
письмово вправу 9, стор.20 [1].
Тема № 12. Стадії розслідування
Практичне заняття 6. Стадії розслідування
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання інфінітива,
дієприкметників І та ІІ; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Повторення лексичних термінів за темою уроку.
2. Аналітичне читання тексту «Stages of Investigation», частина ІІ, стор.18-19 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, дієприкметник І та ІІ.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Повторення лексичних термінів за темою уроку.
Перевірка вправи 9, стор.20 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Аналітичне читання тексту «Stages of Investigation», частина ІІ, стор.18-19 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
кількома курсантами.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 7, стор.19 [1] та скласти діалоги з теми.
4. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, дієприкметник І та ІІ.
Рекомендується виконати вправу 10. стор. 20 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготувати усне
повідомлення про стадії розслідування.
Тема № 13. Огляд місця скоєння злочину
Практичне заняття 7. Огляд місця скоєння злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання складних форм
дієприкметників та незалежного (самостійного) дієприкметникового звороту;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми «Crime Scene Search».
2. Аналітичне читання тексту «Crime Scene Search», частина І, вправа 4, стор.25
[1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Введення та закріплення граматичного матеріалу: складні форми
дієприкметників, незалежний (самостійний) дієприкметниковий зворот.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійськоїмови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Слайдова презентація лексики та граматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та первинне закріплення активної лексики з теми «Crime Scene
Search». Слайдова презентація лексики Power Point.
2. Аналітичне читання тексту «Crime Scene Search», частина І, вправа 4, стор.25
[1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання

до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 3, стор.25 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 6, стор.27 [1].
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: складні форми
дієприкметників та незалежний (самостійний) дієприкметниковий зворот.
Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблиці 8-9
стор.96-97 [1] та виконати вправу 1. стор. 24 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Crime Scene Search», частина ІІ, стор. 26 [1]; виконати
письмово вправу 8, стор.28 [1].
Тема № 13. Огляд місця скоєння злочину
Практичне заняття 8. Огляд місця скоєння злочину
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання складних форм дієприкметників та незалежного (самостійного)
дієприкметникового звороту; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення лексики за темою «Crime Scene Search».
2. Читання та переклад тексту «Crime Scene Search».
3. Аудіювання.
4. Закріплення граматичного матеріалу: складні форми дієприкметників;
незалежний. (самостійний) дієприкметниковий зворот.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення лексики за темою «Crime Scene Search».
Перевірка вправи 8, стор.28 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Читання та переклад тексту «Crime Scene Search», частина ІІ, стор. 26 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
«Crime Scene Search», частина ІІ, стор. 26 [1] кількома курсантами.

3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Закріплення граматичного матеріалу: складні форми дієприкметників;
незалежний (самостійний) дієприкметниковий зворот.
Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблицю 10,
стор.98 [1] та виконати вправу 2. стор. 24 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
підготувати повідомлення про огляд місця злочину].
Тема № 14. Обшук та конфіскація
Практичне заняття 9. Обшук та конфіскація
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок використання способів
вираження модальності та вживання модальних дієслів і модальних дієслів з
перфектним інфінітивом; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення та первинне закріплення лексики з теми «Search and Seizures».
2. Аналітичне читання тексту «Search and Seizures», частина І, вправа 4,стор.33
[1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: способи вираження
модальності та модальні дієслова з перфектним інфінітивом.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійськоїмови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Презентація лексики з теми «Search and Seizures в Power Point
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення та первинне закріплення лексики з теми «Search and Seizures» Power
Point.
2. Аналітичне читання тексту «Search and Seizures», частина І, вправа 4,стор.33
[1]
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах курсантів,
удосконалюються навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить
запитання до прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного
мовлення курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять

запитання до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного
мовлення. Виконується вправа 6, стор.34 [1].
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 7, стор.34 [1].
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу Power Point: способи
вираження модальності та модальні дієслова з перфектним інфінітивом
Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблицю 11,
стор.99 [1] та виконати вправу 1. стор. 32 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Search and Seizures», частина ІІ, вправа 4,стор.33 [1]; виконати
письмово вправу 8, стор.35 [1].
Тема № 14. Обшук та конфіскація
Практичне заняття 10. Обшук та конфіскація
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок аудіювання; удосконалення
навичок використання способів вираження модальності та вживання модальних
дієслів і модальних дієслів з перфектним інфінітивом; розширення словникового
запасу, контроль вмінь та навичок з теми..
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення лексики з теми.
Перевірка вправи 8, стор.35 [1].
2. Читання та перекладу тексту «Search and Seizures», частина ІІ, вправа 4, стор.33
[1].
3. Аудіювання.
4. Закріплення граматичного матеріалу: способи вираження модальності та
модальні дієслова з перфектним інфінітивом.
5. Лексико-граматичний тест.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Варіанти лексико-граматичного тесту.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення лексики з теми.
Перевірка вправи 8, стор.35 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Читання та перекладу тексту «Search and Seizures», частина ІІ, стор. 33[1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
«Search and Seizures», частина ІІ, стор. 33[1] кількома курсантами.
3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Закріплення граматичного матеріалу: способи вираження модальності та
модальні дієслова з перфектним інфінітивом.
Рекомендується повторити граматичний матеріал, використовуючи таблицю 12,
стор.99 [1] та виконати вправу 2. стор. 32 [1].
5. Виконання лексико-граматичного тесту.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготувати до
заліку.
8 семестр
Тема №15 . Класифікація доказів
Практичне заняття 1. Класифікація доказів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок використання інфінітивних
конструкцій та вживання об’єктного і суб’єктного інфінітивних комплексів;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» на 8 семестр.
2. Введення та первинне закріплення лексичних термінів .з теми «Класифікація
доказів»
3. Аналітичне читання тексту «Rules of Evidence», частина І, вправа 3, стор.38
[1].
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: інфінітивні конструкції,
об’єктний і суб’єктний інфінітивні комплекси.
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Презентація лексики та граматики Power Point
План проведення заняття:

I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни «Іноземна мова» на 8
семестр.
Викладач розповідає про вимоги з дисципліни «Іноземна мова професійного
спрямування» наприкінці курсу навчання та структуру іспиту.
2. Введення та первинне закріплення лексичних термінів з теми «Класифікація
доказів» в Power Point.
3. Аналітичне читання тексту «Rules of Evidence», частина І, вправа 3, стор.38
[1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: інфінітивні конструкції,
об’єктний і суб’єктний інфінітивні комплекси. Презентація граматики POwer
Point.
Рекомендується виконати вправу 1. стор. 38 [1].
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.41 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Rules of Evidence», частина ІІ, вправа 3, стор.39-40 [1];
виконати письмово вправу 7, стор.41 [1].
Тема № 15. Класифікація доказів
Практичне заняття 2: Класифікація доказів
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок використання інфінітивних
конструкцій та вживання об’єктного і суб’єктного інфінітивних комплексів;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Закріплення лексичних термінів з теми «Rules of Evidence».
2. Аналітичне читання тексту «Rules of Evidence», частина ІІ, вправа 3, стор.3940 [1]
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітивні конструкції, об’єктний і
суб’єктний інфінітивні комплекси.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Закріплення лексичних термінів з теми «Rules of Evidence».
Перевірка вправи 7, стор.41 [1].
2. Перевірка читання та перекладу тексту «Rules of Evidence», частина ІІ, вправа
3, стор.39-40 [1]
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
кількома курсантами.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 6, стор.41 [1] та скласти діалоги з теми «Rules
of Evidence».
4. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітивні конструкції, об’єктний і
суб’єктний інфінітивні комплекси.
Рекомендується виконати вправу 9. стор. 42 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 11, стор.43 [1].
Тема № 16. Опитування та допит
Практичне заняття 3. Опитування та допит
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання герундія;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення лексики з теми «Опитування та допит».
2. Аналітичне читання тексту «Interviews and Interrogations», частина І, вправа 2,
стор.45 [1].
3. Введення та закріплення граматичного матеріалу: герундій.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики та грамматики з теми заняття Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина

Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення лексики з теми «Опитування та допит» Power Point.
2. Аналітичне читання тексту «Interviews and Interrogations», частина І, вправа 2,
стор.45 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
3. Введення та закріплення граматичного матеріалу: герундій. Слайдова
презентація Power Point.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 4, стор.48 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Interviews and Interrogations», частина ІІ, вправа 2, стор.46-47
[1]; виконати письмово вправу 6, стор.48 [1].
Тема № 16. Опитування та допит
Практичне заняття 4. Опитування та допит
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання герундія;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Повторення та закріплення термінології з теми.
2. Аналітичне читання тексту «Interviews and Interrogations», частина ІІ, вправа 2,
стор.46-47 [1] .
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Закріплення граматичного матеріалу: герундій.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Повторення та закріплення термінології з теми.

Перевірка вправи 6, стор.48 [1]. Проводиться з метою перевірки виконання
домашнього завдання і закріплення лексичного матеріалу. Рекомендується
перевірити наявність вправи в зошиті у кожного курсанта і заслухати кількох
курсантів.
2. Перевірка читання та перекладу тексту «Interviews and Interrogations», частина
ІІ, вправа 2, стор.46-47 [1] .
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
кількома курсантами.
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 5, стор.48 [1] та скласти діалоги з теми, що
вивчається.
4. Закріплення граматичного матеріалу: герундій.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 7, стор.49 [1].
Тема № 16. Опитування та допит
Практичне заняття 5. Опитування та допит
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання герундія; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 7, стор.49 [1].
2. Ознайомлююче читання тексту, вправа 9 стор. 50-51 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: герундій.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови, Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики та граматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка вправи 7, стор.49 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.

2. Ознайомлююче читання тексту, вправа 9 стор. 50-51 [1].
Рекомендується прочитати самостійно текст, зрозуміти його зміст, поставити
запитання до тексту та дати відповіді на запитання викладача.
3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується скласти діалоги за темою «Interviews and Interrogations»,
використавши активну лексику.
5. Закріплення граматичного матеріалу: герундій.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 8, стор.49 [1].
Тема № 17. Крадіжка зі зламом
Практичне заняття 6 . Крадіжка зі зламом
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання інфінітиву та
пасивного стану дієслів неозначених часів; розширення словникового запасу.
Кількість годин –2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення активної лексики з теми, стор.54 [1].
2. Аналітичне читання тексту «Detection of Burglary, Housebreaking, Shop and
Warehouse Breaking», частина І, вправа 2, стор.52 [1].
3. Введення граматичного матеріалу: інфінітив, пасивний стан дієслів
неозначених часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики та грамматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Введення активної лексики з теми, стор.54 [1].
ПреПри введені активної лексики рекомендується звернути увагу на професійну
поліцейську лексику і особливості її перекладу та переписати у зошити і
перекласти нові слова з теми на стор.54 [1]. Презентація лексики Power Point.
2. Аналітичне читання тексту «Detection of Burglary, Housebreaking, Shop and
Warehouse Breaking», частина І, вправа 2, стор.52 [1].

Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 4, стор.54 [1].
3. Введення граматичного матеріалу: інфінітив, пасивний стан дієслів
неозначених часів. Презентаці граматики Power Point. Рекомендується спочатку
повторити інфінітив та його функції, використавши таблиці 4 та 5, стор. 92-93
та виконати вправу 1. стор. 52 [1], а також розглянути утворення та вживання
пасивного стану дієслів неозначених часів, усно і письмово скласти речення,
використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: вивчити лексику
з теми, стор.52 [1] і підготуватися до словникового диктанту; прочитати та
перекласти текст «Detection of Burglary, Housebreaking, Shop and Warehouse
Breaking», частина ІІ, вправа 2, стор.53-54 [1].
Тема № 17. Крадіжка зі зламом
Практичне заняття 7. Крадіжка зі зламом
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання інфінітиву та пасивного стану дієслів неозначених часів; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант.
2. Перевірка читання та перекладу тексту «Detection of Burglary, Housebreaking,
Shop and Warehouse Breaking», частина ІІ, вправа 2, стор.53-54 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, пасивний стан дієслів
неозначених часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови, Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Словниковий диктант.

Проводиться за методикою написання диктантів з метою вдосконалення
письмових навичок, закріплення словникового запасу з теми та перевірки якості
засвоєння нових слів.
2. Аналітичне читання тексту «Detection of Burglary, Housebreaking, Shop and
Warehouse Breaking», частина ІІ, вправа 2, стор.53-54 [1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
Виконується вправа 5, стор.11 [1].
3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправи 4 і 5, стор.54-55 [1].
5. Закріплення граматичного матеріалу: активний і пасивний стан дієслів
неозначених часів.
Рекомендується усно і письмово скласти стверджувальні, питальні та заперечні
речення, використовуючи лексику з теми, що вивчається.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 7, стор.57 [1].
Тема № 17. Крадіжка зі зламом
Практичне заняття 8. Крадіжка зі зламом
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання інфінітиву та
активного і пасивного стану дієслів неозначених часів; розширення
словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Аналіз словникового диктанту.
2. Перевірка вправи 7, стор.57 [1].
3. Проглядове читання тексту.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, активний і пасивний стан
дієслів неозначених часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.

Хід проведення заняття.
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Аналіз словникового диктанту.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка вправи 7, стор.57 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
3. Проглядове читання тексту.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується скласти діалоги за темою, що вивчається.
5. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, активний і пасивний стан
дієслів неозначених часів.
Рекомендується виконати вправу 8, стор.57 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 6, стор.56 [1].
Тема № 17. Крадіжка зі зламом
Практичне заняття 9. Крадіжка зі зламом
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення навичок
вживання інфінітиву та активного і пасивного стану дієслів неозначених часів;
розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 6, стор.56 [1].
2. Ознайомлююче читання тексту, вправу 9, стор.57 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою .
5. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив, активний і пасивний стан
дієслів неозначених часів.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.

II. Основна частина
1. Перевірка вправи 6, стор.56 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Ознайомлююче читання тексту.
Рекомендується виконати вправу 9, стор.57 [1].
3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується скласти діалоги, використавши лексику, що вивчається.
5. Закріплення граматичного матеріалу: інфінітив та активний і пасивний стан
дієслів неозначених часів.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправи 10 та 11, стор.58-59 [1], підготувати повідомлення з теми
«Крадіжка зі зламом».
Тема № 18. Крадіжка
Практичне заняття 10. Крадіжка
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання неоособових форм
дієслова; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Монологічне мовлення з теми «Крадіжка зі зламом».
2. Введення лексики з теми «Крадіжка».
3. Аналітичне читання тексту «Detecting Larceny», частина І, вправа 2, стор.60
[1].
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
5. Діалогічне та монологічне мовлення з теми «Крадіжка».
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Презентація лексики та граматики Power Point.
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Монологічне мовлення.

Перевірка повідомлення з теми «Крадіжка зі зламом». Рекомендується заслухати
повідомлення кожного курсанта.
2. Введення лексики з теми «Крадіжка».
Презентація лексики Power Point.
3. Аналітичне читання тексту «Detecting Larceny», частина І, вправа 2, стор.60
[1].
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
4. Введення та закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Рекомендується повторити граматичний матеріал, підібраний викладачем та
виконати вправу 1. стор. 59-60 [1].
5. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправу 4, стор.61 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: прочитати та
перекласти текст «Detecting Larceny», частина ІІ, вправа 2, стор.60-61 [1].
Тема № 18. Крадіжка
Практичне заняття 11. Крадіжка
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання; удосконалення
навичок вживання неоособових форм дієслова; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Словниковий диктант і його аналіз.
2. Аналітичне читання тексту «Detecting Larceny», частина ІІ, вправа 2, стор.6061 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина

1. Проведення словникового диктанту і його аналіз.
Викладач повідомляє оцінку кожного курсанта. Робота над помилками
проводиться на дошці та в зошитах.
2. Перевірка читання та перекладу тексту «Detecting Larceny», частина ІІ, вправа
2, стор.60-61 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується заслухати читання та переклад тексту
декількома курсантами.
3. Аудіювання
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправи 4 та 5, стор.61-62 [1] та скласти діалоги з теми.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Рекомендується виконати вправу 6. стор. 62 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 7, стор.63 [1].
Тема № 18. Крадіжка
Практичне заняття 12. Крадіжка
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок аудіювання; удосконалення
навичок вживання неоособових форм дієслова; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 7, стор.63 [1].
2. Ознайомлююче читання тексту, вправа 8 стор. 63 [1].
3. Аудіювання.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської мови, Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка вправи 7, стор.63 [1].

Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу. Рекомендується перевірити наявність вправи в зошиті у
кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Проглядове читання тексту.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
Курсанти самостійно читають текст та передають його зміст рідною мовою.
Викладач ставить запитання до тексту, а курсанти дають відповіді.
3. Аудіювання.
Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується скласти діалоги за темою «Detecting Larceny», використавши
активну лексику.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 9, стор.64 [1].
Тема № 18. Крадіжка
Практичне заняття 13. Крадіжка
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; розвиток навичок аудіювання ; удосконалення
навичок вживання неоособових форм дієслова; розширення словникового
запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка вправи 9, стор.64 [1]
2. Аудіювання
3. Ознайомлююче читання тексту, вправа 9 стор. 65 [1]
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської
мови,Освіта»,1995.
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
План проведення заняття:
1. Перевірка вправи 10, стор.65 [1].
Проводиться з метою перевірки виконання домашнього завдання і закріплення
лексичного матеріалу та граматики. Рекомендується перевірити наявність
вправи в зошиті у кожного курсанта і заслухати кількох курсантів.
2. Аудіювання

Рекомендується провести аудіювання за методикою проведення такого виду
роботи, використавши додатковий матеріал, підібраний викладачем.
3. Ознайомлююче читання тексту, вправа 9 стор. 65 [1]
Рекомендується прочитати самостійно текст, зрозуміти його зміст та дати
відповіді на запитання викладача.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується скласти діалоги за темою «Detecting Larceny», використавши
активну лексику.
5. Закріплення граматичного матеріалу: неособові форми дієслова.
Рекомендується використати додатковий матеріал, підібраний викладачем.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: виконати
письмово вправу 10, стор.65 [1].
Тема № 19. Служити та захищати
Практичне заняття 14. Служити та захищати
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання дієприкметників
минулого часу та часів пасивного стану; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Перевірка повідомлення з теми «Detecting Larceny».
2. Введення лексики з теми «Служити та захищати»
3. Аналітичне читання тексту «To Serve and Protect».
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
5. Закріплення граматичного матеріалу: дієприкметники минулого часу та часи
пасивного стану.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської
мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники
4. Додатковий матеріал (текст «To Serve and Protect»).
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка повідомлення з теми «Detecting Larceny».
Рекомендується заслухати повідомлення кожного курсанта.
2. Введення лексики з теми «Служити та захищати».
3. Аналітичне читання тексту «To Serve and Protect».
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються

навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Курсанти письмово складають питання до тексту і ставлять запитання
до інших курсантів. Проводиться удосконалення діалогічного мовлення.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
Рекомендується виконати вправи 1, 3 та 4.
5. Закріплення граматичного матеріалу: дієприкметники минулого часу та часи
пасивного стану.
Рекомендується виконати вправу 1, стор. 66 [1].
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: підготувати
доповідь з теми «Служити та захищати» .
Тема № 20. Гендерна складова діяльності поліції
Практичне заняття 15.
Навчальна мета заняття: розвиток навичок читання, розуміння та перекладу
тексту; розвиток навичок усного монологічного і діалогічного мовлення;
розвиток навичок письма; удосконалення навичок вживання граматичних
конструкцій; розширення словникового запасу.
Кількість годин – 2
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1. Введення лексики з теми «Гендерна складова діяльності поліції».
2. Аналітичне читання тексту «Гендерна складова діяльності поліції».
3. Діалогічне та монологічне мовлення за темою.
4. Закріплення граматичного матеріалу: вживання граматичних конструкцій.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття
1. Горбач Н.Л., Святовець В.В. English for Police Officers, Харків, 2006
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Довідник з граматики англійської
мови,Освіта»,1995
3. Англо-українські та українсько-англійські словники.
4. Додатковий матеріал (текст та завдання «Гендерна складова поліції»).
План проведення заняття:
I. Вступна частина
Приймання рапорту чергового курсанта. Оголошення теми та мети заняття.
II. Основна частина
1. Перевірка повідомлення з теми «Служити та захищати».
Рекомендується заслухати повідомлення кожного курсанта.
2. Введення лексики з теми «Гендерна складова поліції». Виконання вправи 3.
3. Аналітичне читання тексту 'What do we mean by the term ‘gender’? ( вправа 2).
Проводиться аналітичне читання тексту, якому передує словникова робота за
текстом з записом незнайомих слів на дошці та в зошитах, удосконалюються
навички читання та перекладу тексту. Викладач ставить запитання до
прочитаного тексту і ведеться удосконалення монологічного мовлення
курсантів. Рекомендується виконати вправу 1. Курсанти письмово складають

питання до тексту і ставлять запитання до інших курсантів. Проводиться
удосконалення діалогічного мовлення.
4. Діалогічне та монологічне мовлення за темою. Виконати вправу 5.
5. Виконати вправи 6-9.
5. Закріплення граматичного матеріалу: вживання граматичних конструкцій.
III. Заключна частина
Підведення підсумків: викладач коментує ступінь засвоєння теми і досягнення
мети; оцінюється робота кожного курсанта протягом всього заняття.
Завдання на самопідготовку та рекомендації з його виконання: повторити
лексико-граматичний матеріал, підготуватися до іспиту.
3.1 Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять.
2. Поурочні розробки для проведення занять.
3.2 Рекомендована література
Англійська мова
Основна
1.
John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2.
Н. Горбач, В. Святовець. «English for Police Officers». ХНУВС, 2006.
3.
Murphy R. English Grammar in Use (intermediate) Cambridge University Press,
2001
4.
Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
5.
Бабак Г.С. Англійська мова майбутнім магістрам. Навчальний посібник
для підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземної мови на здобуття другого
(магістерського) рівня вищої освіти. Харків ХНУВС, 2019. – 68 с.
6.
Горбач Н. Л. Методична розробка до теми « Служити та захищати». Харків
ХНУВС, 2020. – 28 с.
7.
Коршенко А. Є. Методична розробка до теми «Гендерна складова
діяльності поліції». Харків ХНУВС, 2020. – 20 с.
8.
Mark Roberts, Ioana Bordeianu, Ileana Chersan. English for Modern Polic-ing.
Apractical English language course for law-enforcement students and professionals.
Student’s Book. – British Council. [електронний ресурс – www.twirpx.com] – 172p.
9.
Англійська мова. Навчальний посібник для студентів-заочників 1 курсу.
Частина 1. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 34 с.
10. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів-заочників 1 курсу.
Частина 2. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 36 с.
11. Англійська мова Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курсу.
Частина І. Харків: Ун-т внутр. справ, 2003 р, 58 с.
12. Англійська мова Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курсу.
Частина ІІ. Харків: Ун-т внутр. справ, 2003 р, 52 с.
Допоміжна
1.
Навчальні матеріали для позааудиторного читання (англійська мова) для
курсантів та слухачів І, ІІ курсів. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 92с.

2.
Гусак Т. М. Modern Еnglіsh Grammar іn Practіce (Guіde Book and Workbook):
Посібник. – К.: Фірма "ІНКОС", 2002. – 308 с.
3.
Reading manual: Посібник для розвинення навичок читання англ. мовою. –
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 68 с.
4.
Горбач Н. Л. English Reader for Special Department: Посібник. – Х.: ХНУВС,
2006. – 225 с.
5.
Murphy, R. English grammar in Use with answers: A self-study reference and
practice book for intermediate students. – Cambridge: Cambridge University Press,
2002. – 350 p.
6.
Just Englіsh. Английский для юристов. Базовый курс: учеб. пособие для
юрид. вузов. – М.: Зерцало-М, 2004. – 250 с.
7.
Levashov O.S. Grammar ResourceBook: практичний посібник з граматики
англійської мови. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 208 с.
8.
English-Ukrainian-Russian learner’s dictionary: [словник для курсантів 1 та 2
курсів ХНУВС]. – Х.:ХНУВС, 2011. – 328 с.
9.
Англо-український словник: близько 120 000 слів: у 2 т. - А - М . Т. 1. –
1996. – 752 с.
10. Англо-український словник: близько 120 000 слів: у 2 т. - N - Z . Т. 2 . –
1996. – 712 с.
11. Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь: Ок 50 000
терминов. – М.:РУССО, 2002. – 512 с.
12. Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник: Понад 75 тис.
слів та словосполучень юрид. підмови та близько 160 тис. укр. перекладних
відповідників. – Винниця: Нова книга, 2004. – 1088 с.
Інформаційні ресурси
1.
Електронний курс «Дистанційне навчання англійської мови для студентів
заочної форми навчання», розміщений на внутрішньому сайті ХНУВС
www/univd
2.
http://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLanguage
=en. На сайті розміщено курс New English File з інтерактивними вправами з
граматики, лексики, вимови та читання. Користувач може вивчати англійську
мову у залежності від свого рівня володіння нею, а саме Beginner, Elementary,
Pre-Intermediate, Intermediate, IntermediatePlus, Upper-Intermediate, Advanced
3.
http://elt.oup.com/student/livinggrammar/?mode=student&cc=global&selLang
uage=en. На сайті розміщено курс Living gammar, який передбачає для
користувача можливість вивчати англійську граматику у залежності від рівня
володіння нею, а саме Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate або UpperIntermediate.
4.
http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?mode=student&cc=global&selLa
nguage=en. На сайті розміщено курс Project, який передбачає можливість
працювати над вимовою, аудіюванням, лексикою, граматикою, тестувати свої
знання у залежності від рівня володіння різними аспектами мови.
5.
http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Be
ginning_ESL_EFL.htm. Сайт розроблений для починаючих вивчати англійську

мову і передбачає можливість працювати над граматикою, аудіюванням,
лексикою, читанням та письмом, а також виконувати різноманітні квізи.
6.
http://www.britishcouncil.org/france-english-learn-english-online.htm. Сайт
Learn English on line передбачає можливість безкоштовно вивчати будь-який
аспект англійської мови у залежності від рівня володіння нею, а саме: Beginner,
Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate або Advanced.
7.
http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php.
Сайт
передбачає можливість одержувати теоретичні знання з більшості розділів
граматики англійської мови у дуже лаконічній і наглядній формі.
8.
http://www.esolcourses.com/. Сайт передбачає можливість для користувача
працювати над різними аспектами англійської мови незалежно від рівня
володіння нею.
Німецька мова
Осногвна
1.
Александрова В.В., Сорокіна Г.М. Навчальний посібник з німецької мови
для студентів заочників (в електронному вигляді).
2.
Антонян І.М., Сорокіна Г.М. Збірка граматичних вправ з німецької мови.
Частина 1. – Харків, 2011, 134 с.
3.
Антонян І.М., Сорокіна Г.М. Збірка граматичних вправ з німецької мови.
Частина 2. – Харків, 2010, 112 с.
4.
Бучіна К.В., Малая О.Ю. Додаткові матеріали з німецької мови.
Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. –
Харків, 2015, 219 с.
5.
Кузнєцова В.О. Німецька мова для курсантів та слухачів ВНЗ системи
МВС України. – К:, ДП “Друкарня МВС України”, 2003, 255 с.
6.
Dreyer, Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с
упражнениями и ключами. – Киев, Методика, 1996. – 335 с.
7.
Fandrych C. Klipp und Klar, Stuttgart, ErnstKlett Sprachen. Практична
граматика німецької мови. – Київ, Методика, 2004, 312 с.
8.
Jung L. Rechtswissenschaft. – Ismaning, Max Hueber Verlag, 1994, 194 с.
9.
Reimann M. Grundstufengrammatik. – Ismaning, Max Hueber Verlag, 2000,
240 с.
10. Simon H., Funk-Backer G. Einführung in die deutsche Rechtssprache.
11. München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999. – 285 с.
Допоміжна
1. Александрова В.В. Навчальні матеріали для позааудиторного читання „Die
Suche“. – Харків, 2010.
2. Бормотова А.А. Лекический минимум по немецкому языку для юридических
вузов и факультетов. – М. Высшая школа, 1983.
3. Гришаев П.И. и др. Немецко-русский юридический словарь. Близько 46000
термінів. – М., Руссо, 2004, 622 с.
4. Лепинг Е.И., Страхова Н.П. и др. Большой немецко-русский словарь. Около
180 000 лексических единиц. – М.: Русский язык, 1997. – 1442 с.

5. Тапиль И.П. Deutsche Grammatik. – Санкт-Петербург.: КАРО, 2007. – 487 с.
6. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung. 1995, 239 с.
7. Fandrych C. Sage und Schreibe. – Stuttgart, Ernst Klett Sprachen. Посібник для
вивчення лексики німецької мови. – Київ, Методика, 2004, 304 с.
8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. – München, Bayerische
Landeszentrale für politische Bildung, 1998, 252 с.
Інформаційні ресурси
1.
daf.report.ru›_5FolderID=143_.html Вивчення німецької мови. Он-лайн
уроки. Електронний довідник з німецької граматики. Німецька мова on line.
Колекція матеріалів для поглибленого вивчення німецької мови: граматика, усні
теми, тематичні статті.
2.
languages-study.com Матеріали для вивчення німецької мови в Інтернеті.
Ефективні методики і кращі матеріали для вивчення німецької мови в цілях
усного і письмового спілкування, загальної освіти або підготовки до інтерв'ю,
іспитів, тестів, контрольних робіт.
3.
filolingvia.com›publ/186-1-0-748 Вивчення німецької мови
Online – Німецька мова – Мови світу. Онлайн-курс німецької мови для
початківців та тих, хто продовжує вивчати німецьку мову на Deutsch - lernen.com.
Посилання на ресурси по германістиці Entwicklung des Deutschen aus dem
Germanischen. Сайти для вивчення німецької мови.
4.
UchiYaziki.ru Іноземні мови. Все для вивчення іноземних мов. Мета цього
інформаційного ресурсу – надати максимально можливу кількість якісних
навчальних матеріалів з іноземних мов, допомогти у вивченні мови та зробити
цей процес комфортним. Німецька мова на сайті УчиЯзыки.Ру. Цей розділ сайту
містить корисні статті, рекомендації, повчальні посібники і інші допоміжні
матеріали для вивчення німецької мови.
5.
lingust.ru›Немецкий Вивчення німецької мови з нуля. Німецький онлайн
безкоштовно. Сайт пропонує для успішного вивчення німецької мови з "нуля"
спеціально розроблені у виді онлайн-уроків самовчителі з німецької мови.
6.
de-online.ru Вивчення німецької мови – Deutsch – on line. Німецька мова
онлайн. Граматика. Словниковий запас. Тести. Аудіо. Ігри. Бібліотека. Допомога
у вивченні німецької мови онлайн. Аудіо-, відеоматеріали, тексти і граматика.
Форум. Ігри, тести, бібліотека.
7.
http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deindex.htm?wt_sc=mwnd „Mein
Weg nach Deutschland“: Допомога у вивченні німецької мови онлайн. Аудіо-,
відеоматеріали, тексти, вправи, ігри.
8.
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_deklination
adjektive1.htm Допомога у вивченні німецької мови онлайн: вправи з можливістю
перевірити правильність виконання завдань.
Французька мова
Основна
1. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF: Підруч. для вищ.навч. закл. –

К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 224 с.
2. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С. Прискорений
курс французької мови – К.: А.С.К, 2001. -384 с.
3.Опацький С.Є, Français, niveau débutant: Підруч. Для вищ.навч. закл. – К.;
Ірпінь: Перун, 2002. – 312 с.
4. Сімонок В.П. Французька мова: Підручник. – Хю: Право, 2004. – 224 с.
5. Borricand J, Simon A-M Droit pénale, procédure pénale- P : DALLOZ , 2004 – 450
p.
6. Penfornis J.-L. Le français du droit- P.: Clé international, 2006. – 125 p.
7. Delatour Y., Jennepin D. Grammaire pratique du français en 80 fiches-Hachette P.2002 -190
8. Україно-французький розмовник для працівників правоохоронних органів
України/кол. авторів – Х: ХНУВС, 2017- 108 с.
Допоміжна
1. Грегуар М., Тьєвеназ О. Прогрессивная грамматика французского языка. – К.:
Методика, 2000.
2. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: підруч. Для вищ. Навч. Закл. –
К:Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 232 с.
3. Лисенко О. Посібник з граматики французької мови. – К.: Вадим Карпенко,
2007. – 230 с.
4. Поглиблений курс французької мови / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, С.Г.
Варламова, П.В. Студенець – К.: Вища школа, 2000.
5. Самойлова О.П., Комірна Є.В. Посібник з практичної граматики французької
мови. – К.: Вид-во центр КНЛУ, 2005.
6. Bescherelle: La Conjugaision. L’Orthographe. La Grammaire. – P. : Hatier, 2010.
7. Descotes-Genon Christiane. L'exercisier - P.U.G., 2009. — 352 p.8. Grammaire
Larousse. – P. : Librairie Larousse, 2008
8. Grégoire M., Thévenaz O. Grammaire progressive du français: - P. Clé International
2000-243 р.
9. Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogue de la langue française. – P., 2010
Інформаційні ресурси
1. http://www.le-francais.ru/lecons/prononciation – фонетика, нескладні діалоги,
числівники.
2. http://lexiquefle.free.fr/index.htm - сайт присвячено вивченню лексики
французької мови
3. http://www.toujoursdesmots.com/ - сайт для розвитку навичок аудіювання
4. http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp - для розвитку навичок
усного мовлення
5. http://www.polarfle.com/index.html - для вивчення лексики, граматики в ігровій
формі (у вигляді розслідування кримінальної справи)
6. http://www.laits.utexas.edu/fi/home - відео, аудіо, численні граматичні вправи
для тих, хто має середній рівень володіння французькою мовою
7. http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html - для розвитку навичок
аудіювання для тих, хто має високий рівень володіння французькою мовою
8. http://www.cortland.edu/flteach/civ/ - для розвитку навичок читання, мовлення.

Цікавий для вивчення політичного життя у Франції, отримання країнознавчих
знань
9. http://www.ladictee.fr/ - для розвитку граматичних навичок та письмовій
практики
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – підсумковий
контроль (екзамен).
Поточний та підсумковий контроль (залік, екзамен) складаються з
тестування за методикою множинного вибору тестів з відкритою відповіддю,
традиційних форм перевірки (відповіді на питання, переклад, переказ тощо), а
також завдань творчого характеру (підготовка повідомлення, доповіді, пошук та
узагальнення інформації за певною темою. складання діалогів, написання есе
тощо). Перевірка охоплює знання та коректне застосування всього лексикограматичного матеріалу і інтегровані навички в усіх чотирьох видах мовленнєвої
діяльності, які є об’єктом навчання за той період навчального процесу, що
контролюється.

