
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 2 курсу 

 
Тема 1. Масмедія та суспільство. Вплив інтернетмережі на розвиток 

молоді. Опрацювання фахової лексики. Інфінітив. 
Mass Media and Society. The Internetimpact on the Development of Youth. 

Juridical Vocabulary Studying. 
The Infinitive. 

ЗМІ та їх роль у сучасному житті.  
Сучасні ЗМІ.  
З історії виникнення комп’ютера.  
«Спілкування» з комп’ютером.  
Комп’ютерні мови та програми.  
Апаратне та програмне забезпечення.  
Інтернет.  
Історія виникнення інтернету.  
Переваги та недоліки інтернетспілкування.  
Молодь та інтернет.  
Опрацювання фахової лексики. 
Неозначена форма дієслова.  
Значення і вживання форм інфінітива.  
Функції інфінітива в реченні.  
Об’єктний інфінітивний комплекс.  
Суб’єктний інфінітивний комплекс.  
Прийменниковий інфінітивний комплекс.  
Вживання інфінітивної частки to. 
 

Тема 2. Проблеми молоді в світі. Діалогічне мовлення. Інфінітив. 
The Problems of Youth in the World. Dialogical Speech.  

The Infinitive. 
Проблеми молоді в світі.  
Проблеми в сімї, в школі.  
Вирішення проблем з навчанням та працевлаштуванням.  
Нещасне кохання.  
Участь у молодіжних організаціях тощо.  
Шкідливі звички та боротьба з ними.  
Розвиток діалогічного мовлення.  
Неозначена форма дієслова.  
Значення і вживання форм інфінітива.  
Функції інфінітива в реченні.  
Об’єктний інфінітивний комплекс.  
Суб’єктний інфінітивний комплекс.  
Прийменниковий інфінітивний комплекс.  
Вживання інфінітивної частки to. 
 



 
Тема 3. США. Державний устрій США.  

Вашингтон – столиця Сполучених Штатів Америки. Опрацювання 
фахової лексики. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього часу. 

Дієприкметник минулого часу.  
The USA. The System of Government of the USA.  

Washington – the Capital of the USA. 
Juridical Vocabulary Studying.  

The Participle. The Participle I. The Participle II. 
США.  
Особливості адміністративного устрою.  
Географічне положення.  
Вашингтон як адміністративний центр США.  
Соціально-культурний розвиток міста.  
Історія виникнення міста.  
Сучасні традиції міста.  
Пам’ятні та визначні місця Вашингтона.  
Федеральний уряд США.  
Виконавча, законодавча і судова гілки влади.  
Опрацювання фахової лексики. 
Утворення дієприкметників.  
Форма дієприкметників.  
Значення та вживання дієприкметника теперішнього часу.  
Значення та вживання дієприкметника минулого часу.  
Функції дієприкметника в реченні.  
Об’єктний дієприкметниковий комплекс.  
Суб’єктний дієприкметниковий комплекс.  
Незалежний дієприкметниковий комплекс. 
 

Тема 4. Конституція США. Дієприкметники.  
The Constitution of the USA. 
The Participle I. The Participle II. 

Конституція США та її особливості.  
Статті конституції.  
Права та обов’язки громадян відповідно до конституції.  
Прийняття конституції США.  
Принципи демократії у конституції США. 
Опрацювання фахової лексики. 
Утворення дієприкметників.  
Форма дієприкметників.  
Значення та вживання дієприкметника теперішнього часу.  
Значення та вживання дієприкметника минулого часу.  
Функції дієприкметника в реченні.  
Об’єктний дієприкметниковий комплекс.  
Суб’єктний дієприкметниковий комплекс.  



Незалежний дієприкметниковий комплекс. 
 
Тема 5. Президент США та його функції. Відомі президенти США. 

Опрацювання фахової лексики. 
The president of the USA and his functions. The famouos presidents of 

the USA. Juridical Vocabulary Studying. 
Президент, віцепрезидент, кабінет президента та їх функції.  
Порядок обрання президента та його повноваження.  
Особливості виборів у США.  
Відомі президенти США та їх внесок у розвиток країни. 
 Опрацювання фахової лексики. 
 

Тема 6. Повторення граматичного та лексичного матеріалу 
Grammar and Vocabulary Revision. 

Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та граматичного 
матеріалу. 

 
Тема 7. Законодавча влада США. Опрацювання фахової лексики. 

The Legislative Power of the USA. The Juridical Vocabulary Studying. 
Конгрес США.   
Структура і повноваження.  
Вибори до сенату.  
Спікер – голова Палати представників.  
Право конгресу встановлювати та збирати податки і збори. 
Опрацювання фахової лексики. 
 

Тема 8. Виконавча влада США.  
Опрацювання фахової лексики. Герундій.  

The Executive Power of the USA.  
The Juridical Vocabulary Studying. The Gerund. 

Основні повноваження та функції виконавчої влади у США.  
Підрозділи влади органів місцевого самоврядування та їх діяльність. 
Опрацювання фахової лексики. 
Дієслівні властивості герундія.  
Іменникові властивості герундія.  
Вживання герундія.  
Комплекси з герундієм.  
Герундій і віддієслівний іменник.  
Особливості перекладу герундія українською мовою.  
 

Тема 9. Судова система США. Система судів США.  
Опрацювання фахової лексики. Герундій.  

The Judicial System of the USA. 
The System of Courts of USA .  

The Juridical Vocabulary Studying. The Gerund. 



Особливості системи судочинства у США.  
Територіальний поділ судів у США. 
Юрисдикція місцевих судів та судів кожного штату. 
Призначення федеральних суддів.  
Юрисдикція федеральних суддів.  
Окружні суди.  
Апеляційний суд США. 
Вищий суд США. 
Опрацювання фахової лексики. 
Дієслівні властивості герундія.  
Іменникові властивості герундія.  
Вживання герундія.  
Комплекси з герундієм.  
Герундій і віддієслівний іменник.  
Особливості перекладу герундія українською мовою.  
 

Тема 10. Визначні люди України, Великобританії та США. 
Famous People of Ukraine, Great Britain and the USA. 

Підготовка рефератів та повідомлень про видатних особистостей 
України, Великобританії та США минулого і сучасності.  

Опрацювання фахової лексики. 
  

Тема 11. Традиції та свята України, Великобританії, США.  
Traditions and customs of Ukraine, Great Britain and the USA. 

Традиції та свята України, Великобританії, США.  
Повідомлення про національні та державні свята в України, 

Великобританії, США та особливості їх святкування.  
Традиції харчування.  
 
 

Тема 12. Права громадян. Порушення прав громадян. 
Опрацювання фахової лексики. Повторення граматичного матеріалу.  

Rights of Citizens. Human Rights Violations. 
 The Juridical Vocabulary Studying.  

Grammar Revision. 
Міжнародні організації, що регулюють права громадян.  
Європейська Конвенція прав людини.  
Основні положення Конвенції.  
Права і обов’язки громадян.  
Порушення прав громадян у країнах що розвиваються.  
Порушення прав громадян у високорозвинутих країнах.  
Документи, що регулюють покарання за порушення прав громадян. 
Опрацювання фахової лексики. 
Повторення граматичного матеріалу.  
 



Тема 13. Повторення граматичного та лексичного матеріалу. 
Grammar and Vocabulary Revision. 

Повторення граматичного та лексичного матеріалу. 



Програмові вимоги до складання іспиту 
з навчальної дисципліни 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)» 
для студентів денної форми навчання 

1. The Importance of Studying English. Важливість вивчення іноземної мови. 
2. Persons Chracter and Appearance. Характер людини та її зовнішність. 
3. Ukraine. The System of Government of Ukraine. The Executive Power of 

Ukraine. Україна. Система державного уряду країни. Виконавча влада 
України. 

4. Man and Environment. The Environmental Problems in the West and in 
Ukraine. Проблеми захисту навколишнього середовища. 

5. Traditions and Customs of of Ukraine, Great Britain, the USA. Звичаї та 
традиції України, Великобританії, США. 

6.  Ukraine. The System of Government of Ukraine. The Legislative Power of 
Ukraine. Україна. Система державного уряду країни. Законодавча влада 
України. 

7.  Ukraine. The System of Government of Ukraine. The Judicial Power of 
Ukraine. Україна. Система державного уряду країни. Судова влада 
України. 

8. Famous People of Ukraine, Great Britain, the USA. Відомі люди України, 
Великобританії, США. 

9. Ukraine, its Political System, Economical and Cultural Development. Kyiv – 
the Capital of Ukraine. Україна. Київ. 

10. Great Britain. The System of Goverment, Political Parties, Economical and 
Cultural Development. London – the Capital of Great Britain. Великобританія. 
Лондон. 

11.  The USA, its Political System, Economical and Cultural Development. 
Washington – the Capital of the USA. США. Вашингтон. 

12.  Mass Media and Society. Мас медіа та суспільство. 
13. The Constitution of Ukraine. Конституція України. 
14. The House of Lords. The House of Commons. Палата громад. Палата лордів. 
15. Making a Law. Створення законів у Великобританії. 
16. The System of Government of the USA. Система державного уряду США. 
17. Prosecution. Система обвинувачення у Великобританії. 
18. Types of Legal Professions of Great Britain. Види юридичних професій 

Великобританії. 
19. The Police Service and the State. Система управління поліції і країна.  
20. Recruitment. Набір новобранців. 
21. The System of Courts of the USA. Система судів у США. 
22. Rights of Citizens. Human Rights Violations. Права людини. Захист прав 

людини. 
23. The System of Government of Great Britain. The Queen of Great Britain. 

Система державного уряду Великобританії. Королева Великобританії. 
24. The System of Courts of Great Britain. Система судів Великобританії. 
25. The Problem of Youth in the World. Проблеми молоді в світі. 



 
Артикль. Форми артиклю. Особливості вживання означеного/ 

неозначеного артикля. Вживання іменника без артикля. 
Іменник як частина мови. Множина іменників. Правила правопису 

множини іменників. Окремі випадки утворення множини іменників. 
Відмінки іменників. 

Займенники. Групи займенників за їх значенням та граматичними 
особливостями. Відмінки особових займенників. Вживання займенника it. 
Особливості присвійних займенників. Спосіб утворення зворотніх 
займенників. Заперечні займенники. Кількісні займенники. 

Ступені порівняння прикметника і прислівника. Форми ступенів 
порівняння прикметників, особливості їх правопису та застосування. 

Числівник як частина мови. Кількісні та якісні числівники. Особливості 
використання числівників. Правила читання числівників. Функції 
числівників у реченнях. 

Теперішній неозначений час. Особливості вживання теперішнього 
неозначеного часу. Утворення питальних та заперечних речень у 
теперішньому неозначеному часі. Особливості відмінювання дієслів to be, to 
have. 

Минулий неозначений час. Особливості вживання минулого 
неозначеного часу. Утворення форми Past Indefinite для сильних і слабких 
дієслів та правила їх правопису. Утворення питальних та заперечних речень у 
минулому неозначеному часі. Особливості відмінювання дієслів to be, to 
have.  

Майбутній неозначений час. Особливості вживання майбутнього 
неозначеного часу. Вживання допоміжних дієслів. Утворення питальних та 
заперечних речень у майбутньому неозначеному часі. Особливості утворення 
та вживання майбутнього неозначений часу у минулому. 

Теперішній тривалий час. Особливості утворення та вживання 
теперішнього тривалого часу. Утворення питальних та заперечних речень у 
теперішньому тривалому часі. 

Минулий тривалий час. Особливості утворення та вживання минулого 
тривалого часу. Утворення питальних та заперечних речень у минулому 
тривалому часі. 

Майбутній тривалий час. Особливості утворення та вживання 
майбутнього тривалого часу. Утворення питальних та заперечних речень у 
майбутньому тривалому часі. Особливості утворення та використання 
майбутнього тривалого часу з точки зору минулого. 

Теперішній доконаний час. Особливості утворення та вживання 
теперішнього доконаного часу. Правильні та неправильні дієслова та форми 
їх утворення для теперішнього доконаного часу. Відмінювання допоміжного 
дієслова. Утворення питальних та заперечних речень у теперішньому 
доконаному часі. Повна та скорочена заперечна форма. 

Минулий доконаний час. Особливості утворення та вживання минулого 
доконаного часу. Правильні та неправильні дієслова та форми їх утворення 



для минулого доконаного часу. Допоміжне дієслово. Утворення питальних та 
заперечних речень у минулому доконаному часі. Повна та скорочена 
заперечна форма. 

Майбутній доконаний час. Особливості утворення та вживання 
майбутнього доконаного часу. Правильні та неправильні дієслова та форми їх 
утворення для майбутнього доконаного часу. Допоміжні дієслова. Утворення 
питальних та заперечних речень у майбутньому доконаному часі. 

Теперішній доконано-тривалий час. Особливості утворення та 
вживання теперішнього доконано-тривалого часу. Форми утворення дієслів 
для теперішнього доконано-тривалого часу. Допоміжні дієслова. Утворення 
питальних та заперечних речень у теперішньому доконано- тривалому часі. 

Минулий доконано-тривалий час. Особливості утворення та вживання 
минулого доконано-тривалого часу. Форми утворення дієслів для минулого 
доконано-тривалого часу. Утворення питальних та заперечних речень у 
минулому доконано-тривалому часі. 

Майбутній доконано-тривалий час. Особливості утворення та вживання 
майбутнього доконано-тривалого часу. Форми утворення дієслів для 
майбутнього доконано-тривалого часу. Утворення питальних та заперечних 
речень у майбутньму доконано-тривалому часі. 

Особливості узгодження часів у англійській мові. Правила узгодження 
часів. Винятки до правил узгодження часів. 

Особливості перетворення прямої мови в непряму в англійській мові. 
Особливості перекладу вказівних займенників та деяких обставин часу і 
місця з прямої мови на непряму. 

Утворення умовного способу в англійській мові. Дві часові форми 
умовного способу. Особливості перекладу умовного способу з української 
мови на англійську. 

Модальні дієслова в англійській мові. Особливості вживання 
модальних дієслів. Правила утворення модальних дієслів в англійській мові. 
Питальна та заперечна форми. 

Правила утворення часових форм дієслів у пасивному стані в 
англійській мові. Особливості перекладу пасивного стану з української мови 
на англійську. Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській 
мові. Переклад речень з дієсловом у пасивному стані. 

Неозначена форма дієслова. Значення і вживання форм інфінітива. 
Функції інфінітива в реченні. Об’єктний інфінітивний комплекс. Суб’єктний 
інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Вживання 
інфінітивної частки to. 

Утворення дієприкметників. Форма дієприкметників. Значення та 
вживання дієприкметника теперішнього часу. Значення та вживання 
дієприкметника минулого часу. Функції дієприкметника в реченні. 
Об’єктний дієприкметниковий комплекс. Суб’єктний дієприкметниковий 
комплекс. Незалежний дієприкметниковий комплекс. 



Дієслівні властивості герундія. Іменникові властивості герундія. 
Вживання герундія. Комплекси з герундієм. Герундій і віддієслівний 
іменник. Особливості перекладу герундія українською мовою.  
 


