
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
для студентів 1 курсу 

 
Тема 1. Відвідування кіно/театру. Мій улюблений актор.  

Теперішній тривалий час. 
My Visit to the Cinema/Theatre. My Favourite Actor. 

The Present Continuous Tense. 
Жанри фільмів.  
Особливості українського та зарубіжного кінематографу.  
Фільм, який найбільше мене вразив.  
Мій останній візит до театру.  
Театр у Великобританії та Україні.  
Купівля і замовлення квитків.  
Театральні постановки.  
Мої враження від переглянутої вистави.  
Теперішній тривалий час.  
Особливості утворення та вживання теперішнього тривалого часу. 
Утворення питальних та заперечних речень у теперішньому тривалому 

часі. 
 

Тема 2. Великобританія. Державний устрій Великобританії. 
Лондон. Great Britain. The Government of Great Britain. London. 
Адміністративний поділ Великобританії.  
Особливості розташування країни та їх вплив на соціально-

економічний та культурний розвиток.  
Державний устрій Великобританії.  
Королева Великобританії.  
Функції королеви.  
Палата общин і палата лордів.  
Географічне положення Лондона.  
Історія виникнення міста.  
Лондон як адміністративний центр Великобританії.  
Соціально-культурний розвиток міста.  
Сучасні традиції міста.  
Фінансовий Лондон.  
Пам’ятні та визначні місця Лондона.  
 

Тема 3. Права та обов’язки громадян Великобританії.  
Опрацювання фахової лексики. Минулий тривалий час.  

The Rights and Duties of Great Britain Citizens’.  
Juridical Vocabulary Studying. 

The Past Continuous Tense. 
Особливості конституції Великобританії.  
Статути. Конституційний звичай.  
Правова доктрина.  



Судовий прецидент. 
Опрацювання фахової лексики.  
Минулий тривалий час.  
Особливості утворення та вживання минулого тривалого часу.  
Утворення питальних та заперечних речень у минулому тривалому 

часі. 
 

Тема 4. Система уряду Великобританії. Три гілки влади. Опрацювання 
фахової лексики. Майбутній тривалий час. Майбутній тривалий час з 

точки зору минулого. 
The System of Government of Great Britain. Three Branches of Power. 

Juridical Vocabulary Studying. 
The Future Continuous Tense. The Future Continuous-in-the-Past 

Tense. 
Система уряду Великобританії.  
Три гілки влади Великобританії.  
Функції парламенту.  
Функції прем’єр-міністра і виконавчої влади.  
Судова гілка влади у Великобританії.  
Опрацювання фахової лексики.  
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. 
 

Тема 5. Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та 
граматичного матеріалу. 

Vocabulary and Grammar Revision. 
Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та граматичного 

матеріалу. 
 

Тема 6. Королева Великобританії. Функції королеви. Королівська 
санкція. Опрацювання фахової лексики. Теперішній доконаний час. 

The Queen of Great Britain. Functions of the Queen. The Royal Assent. 
Juridical Vocabulary Studying. The Present Perfect Tense. 

Система уряду Великобританії.  
Державні органи Великобританії.  
Монархія.  
Законодавчі, виконавчі і судові органи.  
Палата общин.  
Палата лордів.  
Функції парламенту.  
Функції королеви Великобританії.  



Центральна роль королеви у державних справах.  
Королівська санкція.  
Функції кабінету міністрів, палати общин і палати лордів.  
Умови надання королівської санкції.  
Опрацювання фахової лексики.  
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. 
 

Тема 7. Політичні партії Великобританії. Опрацювання фахової лексики. 
Минулий доконанй час. 

Political Parties of Great Britain. Juridical Vocabulary Studying.  
The Past Perfect Tense. 

Політичні партії Великобританії.  
Основні політичні партії Великобританії та їх діяльність.  
Консервативна партія.  
Лейбористська партія.  
Ліберальна партія.  
Партія зелених.  
Вибори парламенту.  
Приватна (індивідуальна) власність.  
Профспілки (тред-юніони).  
Опрацювання фахової лексики. 
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. 
 
Тема 8. Палата лордів. Палата громад. Парламентські вибори. 

Робота членів парламенту.  
Опрацювання фахової лексики. Майбутній доконаний час.  

The House of Lords. The House of Commons. Parliamentary Elections. 
The Work of an MP. Juridical Vocabulary Studying. The Future Perfect 

Tense. 
Участь палати общин і палати лордів у загальних виборах 

Великобританії.  



Робота членів парламенту.  
Функції членів парламенту.  
Робота з виборцями.  
Робочий день членів парламенту.  
Палата общин.  
Уряд і опозиція.  
Представлення політичних партій у парламенті.  
Парламентські вибори.  
Проведення загальних виборів парламенту у Великобританії.  
Виборчі округи.  
Результати останніх загальних виборів у Об’єднаному Королівстві.  
Що відбувається у день виборів.  
Опрацювання фахової лексики. 
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. 
 

Тема 9. Домашнє читання: «Дебати в парламенті». 
 Нome Reading: «Debates in Parliament». 

Домашнє читання. Робота з фаховою літературою. Особливості роботи 
з фаховими текстами. 

 
Тема 10. Захист навколишнього середовища. Теперішній доконано- 

тривалий час. Минулий доконано-тривалий час. 
 Майбутній доконано-тривалий час. 

Environment Protection. The Present Perfect Continuous Tense. The 
Past Perfect Continuous Tense. The Future Perfect Continuous Tense. 

Захист навколишнього середовища.  
Стан забрудненості навколишнього середовища на Україні та у 

Великобританії.  
Сучасні засоби захисту навколишнього середовища.  
Екологічна політика держави.  
Що я можу зробити для захисту навколишнього середовища мого 

міста. 
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. 
 
Тема 11. Повторення граматичного та лексичного матеріалу. 

Vocabulary and Grammar Revision. 
Повторення та вдосконалення вивченого лексичного та граматичного 

матеріалу. 



Програмові вимоги до складання заліку  
з навчальної дисципліни 

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

 
 

1. My Favourite Actor. 
2. Great Britain.  
3. The Government of Great Britain.  
4. London. 
5. The Rights and Duties of Great Britain Citizens’.  
6. My Visit to the Cinema/Theatre.  
7. The System of Government of Great Britain.  
8. Three Branches of Power. 
9. The Queen of Great Britain.  
10. Functions of the Queen.  
11. The Royal Assent. 
12. Political Parties of Great Britain. 
13. The House of Lords.  
14. The House of Commons.  
15. Parliamentary Elections.  
16. The Work of an MP. 
17. Environment Protection. 
 

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. 
 


