
 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНГЛІЙСЬКА МОВА  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»  

 

Тема 1. Правова система Великобританії. 

Опрацювання фахової лексики. 

Характеристика основних рис і особливостей правової системи 

Великобританії.  

Правові системи Англії, Уельсу, Шотландії та північної Ірландії.  

Судочинство у Великобританії.  

Суди та здійснення правосуддя в об’єднаному королівстві.  

Особливості системи політичних партій Великобританії.  

Консервативна партія – найстаріша партія Великобританії.  

Партія лейбористів – партія соціальної справедливості.  

Ліберальна демократична партія – партія нового типу.  

Парламентська партійна система.  

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 2. Створення законів у Великобританії. 

Опрацювання фахової лексики. 

Законотворча діяльність – прерогатива Британського парламенту.  

Двопалатність Британського законодавчого органу.  

Поняття громад, як центр політичного життя Великобританії.  

Реалії законотворчої влади Великобританії. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 3. Система судочинства Англії та Уельсу.  

Опрацювання фахової лексики. 

Особливості системи судочинства Англії та Уельсу.  

Структура судової системи Англії та Уельсу.  

Магістратський суд (мировий суд).  

Королівський суд. Апеляційний суд.  

Адміністративні трибунали. Конституційний суд.  

Винесення вироку. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 4. Юридичні професії Великобританії.  

Опрацювання фахової лексики. 

Характеристика основних юридичних професій.  

Адвокат, радники, представники клієнтів в кримінальних та цивільних 

справах.  

Консультанти, судді, присяжні, магістрати, коронери, працівники суду. 

Опрацювання фахової лексики. 



 

Тема 5. Закріплення вивченого лексичного матеріалу. 

Вдосконалення мовленнєвої діяльності. 

Закріплення вивченого лексичного матеріалу.  

Вдосконалення мовленнєвої діяльності. 

 

Тема 6. США. Конституція США. 

Опрацювання фахової лексики. 

Політичний устрій країни.  

З історії прийняття Конституції США.  

Основні положення. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 7. Законодавча влада США. Виконавча влада США 

Опрацювання фахової лексики. 

Конгрес США.  

Структура і повноваження.  

Вибори до сенату.  

Спікер – голова Палати представників.  

Право конгресу встановлювати та збирати податки і збори. 

Основні повноваження та функції виконавчої влади у США.  

Три підрозділи влади органів місцевого самоврядування. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 8. Президент США. Функції президента.  

Відомі президенти США.  

Опрацювання фахової лексики. 

З історії інституту президентства США.  

Функції президента.  

Вибори.  

Здійснення виконавчої влади президентом США.  

Відомі президенти США. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 9. Судова система США. 

Опрацювання фахової лексики. 

Особливості системи судочинства у США.  

Основа американського судочинства юрисдикція місцевих судів та 

судів кожного штату. 

Призначення федеральних суддів.  

Юрисдикція федеральних суддів.  

Окружні суди. 

Апеляційний суд США.  

Вищий суд США. 

Опрацювання фахової лексики. 



 

Тема 10. Закріплення вивченого лексичного матеріалу. 

Вдосконалення мовленнєвої діяльності. 

Закріплення вивченого лексичного матеріалу.  

Вдосконалення мовленнєвої діяльності. 

 

 

 

Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)»  

для студентів ІІ курсу 

 

1. Правова система Великобританії. 

2. Створення законів у Великобританії. 

3. Система судочинства Англії та Уельсу.  

4. Юридичні професії Великобританії.  

5. США.  

6. Конституція США. 

7. Законодавча влада США.  

8. Виконавча влада США. 

9. Президент США.  

10. Функції президента.  

11. Відомі президенти США. 

12. Судова система США. 

 

 
abolish [abol lj], увідміняти, скасовувати 

abuse fa'bjuis], n образа, лайка  

abuse [a'bju:z], v ображати, лаяти  

abusive [a'bju:siv], а образливий, лайливий 

accident [aeksidant], n нещасний випадок, аварія 

accomplice [a'kamplis], n спільник, співучасник (злочину)  

accuse [a'kju:z], v обвинувачувати  

accused [a'kjuizd], n обвинувачуваний 

administer [admmista], vуправляти; керувати;вести (справу)  

Administrative Law [ad'mistrativ,b:], a+n адміністративне право 

 ballot paper ['baebt,peipa], п+п виборчий бюлетень  

Ваг [Ьа:], « суду повному складі  

barrister ['baerista], п адвокат (який має право виступати в суді)  

beat [bi:t], п дільниця, район (обходу поліцейського)  

betray [b itre і], v зраджувати  

bigamy ['b ідзт і], п двоєженство  

bill [b її], п законопроект  

Cabinet ['kaebmat], n кабінет міністрів 

capital punishment[,kepitl panismant], a+n вища міра покарання 

case [keis], n судова справа  

Central Criminal Court [,sentral 'krimmal ko:t], a+a+n Центральний карний суд  

cel! [sel], n тюремна камера  



Chancellor [,t/a:nsala], n канцлер  

charge [tja:d3], n обвинувачення  

charge [tja:d3], v обвинувачувати  

circuit judge ['sa:kit ,d3
A
d3], n+n окружний суддя  

citizen ['sitizan], n громадянин  

civil ['sivl], а цивільний  

civil law ['sivl ,to:], a+n цивільне право 

civil servant [sivl ,sa.vant], a+n державний цивільний службовець, чиновник 

clue [klu:], n ключ (до розгадки)  

damages ['daemid3iz],p/. n збитки  

danger ['de md3a], n небезпека  

death [ ае0], n смерть  

debate [d і'beit], n парламентські засідання 

defence [d l'fens], n оборона; захист (на суді) 

defendant [d l'fendant], n відповідач, підсудний, обвинувачуваний  

delinquency [dі'іir)kwansі], n правопорушення 

law-breaker ['b.,breik,>|, п примо-порушник, злочинець 

lawful [bful], а законний 

Law Lords [lo:,b:dz], w< pi п судомі 

лорди 

law-making ['b:,meik irj], п видання законів 

lawyer [b:ja], п адвокат, юрист  

legal [li:gl], а юридичний, законний, правовий 

legislate ['led3isleit], v видавати закони 

legislation ['led3is'leijn], п законодавство 

legislator [led3 isle it a], n законодавець, член законодавчого права  

legislature [ ied3is leitja], n законодавча влада, законодавчий орган  

magistrate [maed3istreit], п Магістрат (службова особа, яка здійснює правосуддя, 

суддя, мировий суддя)  

magistrates’ courts ['maed3istreits,k3:ts], пї n суди першої інстанції 

manager ['таепкізз], n завідувач, завідуючий, керуючий  

manslaughter ['maen,sb:ta], п ненавмисне убивство  

Member of Parliament [,memba av'pcrtamsnt], n+prep. +n член парламенту  

Minister ['m m ista], n міністр  

ministry ['m in istri], n міністерство  

patrol [pa'troul], v патрулювати, охороняти 

peer [різ], п пер, лорд  

peerage ['ріапсіз], п стан перів  

penalty [penlti], п покарання, штраф  

perform [pa'fo:m], v виконувати  

person [pa.sn],nлюдина,особа  

photofit kit [,foutou'fit ,k it], n+n фоторобот 

pickpocket ['pik,pakit], n кишеньковий злодій 

plain [pie in], а штатський  

plead [pli:d], v відповідати на обвинувачення, звертатися до суду  

plead (not) guilty [,pli:d gilti], v+a (не) визнавати себе винним  

poison ['рз izn], п отрута  

poison ['рзizn], v отруювати  

police [pa'lirs], п поліція  

policeman [pa'lrsman], п поліцейський 

police-station [рз'іі:s ,steij3n], п поліцейська дільниця  

R [a:r], abbrev. Regina or Rex, латинський Королева або Король 



rank [raerjk], п звання, чин 

ransom [’raensam], п викуп гаре [геїр], п згвалтування  

ratify [’raetifai], v ратифікувати; схвалювати; затверджувати  

reading [’ri:dід], п читання (законопроекту) у парламенті  

record ['reko:d], п протокол; справа  

recruit [ri'kru:t], п рекрут, новобранець 

red-handed [ red haend id], а на місці злочину 

reduce [ri’dju:s], v скорочувати  

reelect [’ri: l’lekt], v переобирати, обирати знову 

register [’red3ista], n судовий помічник 

reign [rein], v панувати 

safe [se if], а безпечний  

safety [seifti], n безпека, збереження  

salute [salu:t], v віддавати честь (привітати старшого чином)  

save [se iv], v рятувати  

search [sattj], n обшук; розшук  

seat [si:t], n місце (в парламенті)  

secretary fsekratri], n міністр; секретар 

secure [si'kjua], v охороняти, гарантувати 

security [si'kjuanti], n безпека; охорона, захист 

seize [si:z], v захоплювати; конфіскувати, накладати арешт  

seizure [si:za], п конфіскація, накладення арешту  

select [s i'lekt], v відбирати  

self-defence [selfdi'fens], n самозахист, самооборона  

senior [ sirnja], а старший  

tax [taeks], n (державний) податок, мито 

test [test], n випробування, перевірка 

testify ['testifai], v виступати як свідок; подавати докази  

testimony ['testimam], п усне показання, письмове свідчення  

theft [0eft], п крадіжка, крадіж  

thief [0i:f], w (pi. thieves) злодій  

threat [Bret], n загроза, погроза ■  

 


