
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНГЛІЙСЬКА МОВА  

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»  

 

 

Тема 1. Демократія. Олігархія. Автократія. 

Опрацювання фахової лексики. 

Поняття демократії.  

Дві основні форми демократії.  

Елементи демократії.  

Олігархія. Автократія.  

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 2. З історії судового процесу України. 

Опрацювання фахової лексики. 

Типи судового процесу України 

Форми судового процесу України 

Інквізиційний, розшуковий, змагальний. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 3. Права і свободи людини і громадянина.  

Захист прав людини – європейський досвід. 

Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.  

Види основоположних прав і свобод людини і громадянина.  

Основні права молоді.  

Основні обов’язки молоді.  

Основоположні права людини.  

Види основоположних прав людини.  

Міжнародні гарантії прав людини.  

Європейська система захисту прав людини. 

Опрацювання фахової лексики.  

 

Тема 4. Захист прав людини в Україні.  

Опрацювання фахової лексики. 

Механізми захисту прав людини в Україні 

Правова основа захисту прав людини в Україні  

Конституція як основний закон по правах захисту людини 

Судові, позасудові механізми захисту прав людини в Україні 

 

Тема 5. Повторення та закріплення вивченого матеріалу. 

Повторення та закріплення вивченого матеріалу. 

 

Тема 6. Порядок судового розгляду у Великобританії.  

Опрацювання фахової лексики. 



Служба королівського судового розгляду. 

Порядок судового розгляду у Великобританії. 

Слухання справ у суді. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 7. Держава і поліція. Набір новобранців.  

Опрацювання фахової лексики. 

Територіальний розподіл органів поліції 

Міністерство внутрішніх справ. Права і обов’язки. 

Система органів поліції 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 8. Домашнє читання «Кримінологія». 

Опрацювання фахових текстів.   

Розвиток навичок мовлення. 

 

Тема 9. Медіація в європейському судочинстві.  

Опрацювання фахової лексики. 

Медіація – інноваційний підхід до розв’язання різноманітних питань 

регулювання вирішення спорів і конфліктів у різних сферах 

суспільного життя.  

Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення 

консенсусу. 

Медіація – примирення сторін поза судовим порядком за участі 

нейтрального фахівця-медіатора. 

Медіатор. 

Опрацювання фахової лексики. 

 

Тема 10. Повторення та закріплення вивченого матеріалу. 

Повторення та закріплення вивченого матеріалу. 

 

 

Програмові вимоги до складання іспиту з навчальної дисципліни 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)»  

для студентів ІІІ курсу 

 

1. Україна. Географічне положення. Соціально-економічний та 

культурний розвиток країни.  

2. Конституція України.  

3. Президент України. Функції президента.  

4. Верховна Рада України та її функції.  

5. Кабінет міністрів України.  

6. Судова влада України.  

7. Великобританія. Географічне положення. Соціально-економічний 

та культурний розвиток країни. 



8. Форма правління Великобританії. Монархія. Функції королеви. 

9. Парламент Великобританії. Функції парламенту. 

10. Палата лордів. Палата громад.  

11. Правова система Великобританії.  

12. Юридичні професії Великобританії.  

13. США. Географічне положення. Соціально-економічний та 

культурний розвиток країни. 

14. Особливості конституції США.  

15. Законодавча влада США. 

16. Президент США. Функції президента. 

17. Виконавча влада США. 

18. Судова система США. 

19. Створення законів у Великобританії. 

20. Правова система та система права в Україні. 

21. Юридичні професії в Україні. 

22. Галузі права в Україні. 

23. Демократія. Олігархія. Автократія. 

24. Права і свободи людини і громадянина. захист прав людини. 

25. Прокуратура України. 

 

GLOSSARY 

 
A 

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 

advise [ad'vaiz], урадити, консультувати 

ambush [eembuj], n засада  

appeal [a pi:l], v подавати апеляційну скаргу 

applicant [aeplikant], n прохач, заявник 

application [,aepli'keijn], n заява, прохання 

apply [a'plai], v просити, клопотати  

appoint [a'pomt], v призначати (pa посаду) 

appointment [a pa mtmant], n призначення (на посаду)  

argue [a:gju:], v обговорювати, сперечатися 

arrest [a'rest], v заарештовувати, затримувати 

arson ['a:sn], n підпал 

article [a:tikl], n стаття 

assassinate jVseesme it], v (по-зрадницькому) вбивати; здійснювати (вчиняти)  

терористичний акт  

assault [a'soilt], п напад; словесна образа та погроза фізичним насильством 

authority [о:'0згзП], п влада; орган управління 



 

В 

badge jbaed], п значок; кокарда  

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  

blow up [ Ь1ои,лр], v підривати, висаджувати у повітря  

bobby [ bob і], п полісмен  

body ['badі], п орган; організація  

breach [ bri:tj], и порушення (права, закону, договору і т.п.)  

breaker ['breika], п порушник (закону) 

bribery and corruption [,braibari and ко'глр|п], n+conj+n хабарництво та корупція  

burglar [ba:gb], n злодій-зломщик  

burglary [ baiglari], n крадіжка зі зломом 

by-election ['bai i,lekjn], n додаткові вибори 
 

C 

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)  

code [kaud], n кодекс  

combat ['kombat], v боротися  

commit [ka'm it], v здійснювати  

Commonwealth ['komnwelG], n Британська Співдружність націй  

complaint [kam pie int],« скарга  

condemn [kan'dem], v засуджувати, виносити вирок 

confidential [Jranfi'denjal], а конфі- денціальний 

confrontation [,konfrAn'teiJan], n очна ставка; звіряння, порівняння, зіставляння 

conspiracy [kan'spirasi], п змова; таємна змова 

conspire (,kan'spa із], v влаштовувати змову; таємно задумувати  

constituency [kan'stitjuansi], п виборчий округ 

constitution [konsti'tju.Jn], п конституція 

convention [kan'venjn], п договір, угода  

convict ['konvikt], п засуджений, ув’язнений 

convict [kanvikt], v визнавати винним, виносити вирок  

conviction [kan'vikfn], w осуд; засудження, визнання винним  

corporal punishment [,кэ:рэгэ1 pAniJmant], a+n тілесне покарання 

costs [kosts], pi n судові видатки; оплата послуг адвоката  



counsel ['kaunsl], и рада, нарада  

county court ['kaunti ,ko:t], n+n суд графства  

court [ko:t], n суд  

Court of Appeal [,ko:t av a’pi:l], n +prep. +n Апеляційний суд  

crime ['kra іт], n злочин  

criminal ['krimml], а злочинний, карний 

criminal ['krimml],« злочинець  

Criminal Law ['krimml ,1:d], a+n карне право  

Criminology [,krimi'nolad3i], n кримінологія  

Crown [kraun], n корона; королівська влада; король, королева  

Crown Court l'kraunko:t], n+n Королівський суд 

custody ['kAstadi], n ув’язнення заслання 

 

D 
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 

delinquent [di'hgkwant], n правопорушник, злочинець  

department [di'pcr.tmant], n відділ, відділення 

detain [di'tem], v затримувати  

detect [di'tekt], v виявляти, відкривати 

detective [d l'tekt iv], n сищик, детектив  

detention [di'tenjan],« затримання  

deterrent [di'terant], n засіб страхання, стримувальний засіб  

dismiss [dis'mis], v розпускати, звільняти 

dissolve [d l'zolv], v розпускати (парламент) 

district ['distrikt], n район, округ  

division [divi3n],w відділ, відділення  

drunken driving LdrArjkan'draivir)], a+n керування автомобілем у нетверезому стані 

(напідпитку) 

 drug [drAg], п наркотик  

duty ['djir.ti], п обов'язок, повинність 

 

Е 

elect [ i'lekt], v'обирати  

election I l'lekjn], n вибори  

elector [ l'lekta], n виборець  

employ [im'pb i], v наймати на роботу; тримати на службі  

emergency [ims:d39nsi], и аварія, критичне становище  

enact [ maekt], п вводити закон  

enactment [l'nsektmant], « надання сили закону 

endorsement [ m'doismant], п підпис на звороті (документа), підтвердження 

enforce [m'fo:s], vзмушувати, примушувати 

entitle [m'taitl], v називати, давати назву 

enquiry [ m’kwa іаг і], n розпитування, наведення довідок 

eq uipment [ ilkw lpmaril |, /1 обладнання, обмундирування  

evidence [evidans], n докиз, поки зання свідків 

examine [ igzaemm], v оглядати, досліджувати 



executive [lg'zekjutiv], n виконавча влада 

explosive [ iks'plous iv], а вибуховий  

explosive [ iks’plous iv], n вибухова речовина 

extradition [,ekstra'dijan], n видача (злочинця іншій державі) 

 

F 

fine [fain], n штраф  

fine [fa m], v оштрафувати  

fingerprints ['firjgaprmts], pi. n відбитки пальців 

first instance [,foist'mstans], a+n перша інстанція 

force [fo:s], n озброєний загін; сили, війська (звич. pi.)  

forensic [fa'rensik], а судовий  

forge [fo:d3], v підробляти  

forger ['fo:d39], п той, хто підробляє документи, підписи та ін.; фальшивомонетник 

forgery ['fb:d3ari], п підробка  

fraud [fed], п шахрайство,підробка  

freedom ['firdamj, п воля; свобода  

frighten ['fraitn], v лякати 

 

G 

gang [gsei]], п банда  

gangster [gaegster], п гангстер, бандит 

General Election [,d3
enr9

l I’lekjn], a+n загальні вибори  

government ['gAvanmant], n уряд  

guard [ga:d], n охорона, варта, конвой 

guard [ga:d], vохороняти, вартувати, сторожити 

guilt [gilt], « вина, винуватість  

guilty [gilti], а винний  

gun [длп], « зброя  

gunshot [длп Jot], w постріл 

 

H 

handcuffs [ haendkAfs],/?/ «наручники 

hang ['haer)], v вішати (страчувати)  

hanged ['haerjd], n повішений 

Head of State [,hed av 'steit], n+prep. +n глава держави  

headquaters ['hedkwo:taz], pi n штаб, орган управління  

hear [h ia], v слухати справу  

hearing ['hiarirj], « розбір, слухання справи 

heir [єа], n спадкоємець; наступник  

High Court ['hai,ko:t], a+n Високий суд 

hijacker [hai^aeka], « бандит  

Home Office [,haum 'ofis], n+n Міністерство внутрішніх справ  

Home Secretary [,haum 'sekratri], a+n Міністр внутрішніх справ  

homicide ['homisaid], n убивця, убивство 

House of Commons [jiaus av 'komanz], n+prep. +n Палата общин (громад)  

House of Lords [,haus av b:dz], n+prep. +n Палата лордів  

Houses of Parliament [,hauziz av 'pa:! am ant],/?/, n+prep. +n будинок (приміщення) 

парламенту  

human rights [,hjuman 'raits], a+pl. «права людини 

 



I 

identification [ai,dentifi'keijn], n упізнання, встановлення особи  

identify [ai,dentifai], v упізнавати, встановлювати особу, ідентифіку- ваги 

illegal [i'li:gl], а незаконний, протиправний; неправомірний  

immigrate [' іш ідге it], у іммігрувати  

imprison [im'prizn], vув’язнювати, засилати 

imprisonment [lm'priznmant], rt ув’язнення в тюрму 

independence [,mdi'pendans], n незалежність, самостійність  

independent [, ind l'pendant], а незалежний, самостійний 

 indict [m'dait], v обвинувачувати (за обвинувальним актом)  

indictable offence 

[in'daitabi a'fens], a+n той, що підлягає судовому розгляду 

indictment [m'daitmant], п обвинувачення 

injure ['ind3a], v пошкодити, образити, поранити 

injury ['ind3ari], и шкода, образа; рана 

innocence ['inasns], п невинність 

 innocent [' inasnt], а невинний  

inquest ['mkwest], п дізнання, слідство 

inquire [in'kwaia], v наводити довідки, добиватися відомостей  

inquiry [in'kwaiari], п наведення довідок, розслідування  

insult [ m'sAlt], v завдавати образи, ображати, кривдити  

insurance [m'Juarans], п страхування  

insure [m'jua], v страхувати(ся)  

invalid [in'vaslid], а юридично недійсний: той, що не має сили  

investigate [in'vesti'geit], v розслідувати (справу) 

investigation [m'vesti'geijan], п розслідування, розгляд (справи)  

investigator [in'vestiaeita], v слідчий 

 

J 

jail [d3eil], «тюрма, в’язниця  

join [d3oin], уставати (до служби)  

judge [d3Ad3],w суддя  

judgment [ d3Ad3mant], n вирок, рішення суду 

judicial [d3u: dijl], «судовий  

judicial decision [d3u:,d і/1 d i s 13П], a+n рішення суду  

judiciary [d3u:'dijiari], n судоустрій 

junior ['d3u:nja], а молодший  

jurisdiction [,d3uaris'dlkjan], n відправляння правосуддя, юрисдикція, підсудність 

jurisprudence ['d3uans,pru:dans], n юриспруденція, правознавство  

jury [ d3uari], n присяжний, суд присяжних 

just [d3Ast], а справедливий, неупе- реджений 

justice ['d3Astis], n справедливість, правосуддя, юстиція  

justice of the peace [d3ASt isav8a'pi:s], n+prep+art. +n мировий суддя 

justify [^AStifai], v виправдувати 

 juvenile court ['d3u:vmail,ko:t], n+n суду справах неповнолітніх 

 

K 

kidnapping ['kidnaepirj], n викрадення людей 

kill [kil], v убивати  

killer [kila], n убивця  

knight [nait], n лицар (титул, який дається за особисті заслуги перед англійською 

короною) 



 

L 

launder [lo:nda], у“відмивати” гроші  

law [1о:], п закон, право  

law-abiding ['b:a,baidig], а законо- послушний  

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  

liability [,laia'bilati], n відповідальність, обов’язок  

liable ['laiabl], а відповідальний, зобов’язаний 

license ['laisans], «ліцензія; дозвіл; посвідчення 

limit ['l unit], v обмежувати  

list [11st],« список, перелік  

litigation [,liti'geijn], итяжба, цивільний судовий спір 

 loan [loun],« позика, позичка  

Lord Chancellor [,b:d'tja:nsala], и Лорд-канцлер (глава судового відомства, 

верховний суддя Англії, голова Палати лордів) 

Lord Spiritual [,b:dz'spiritjual],/?/. п+а єпископи-члени Палати лордів  

Lord Temporal [,b:dz'temparal],/?/. п+а світські - члени Палати лордів 

 

М 

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  

minor offence ['mama a,fens], a+n незначне правопорушення  

mob [mob], n злодійська зграя  

monarch [monak], n монарх  

monarchy ['monak і], n монархія  

MP [am'pi:], abbrev. член парламенту 

mug [тлд], v нападати, особливо на вулиці з метою пограбування  

mugging [ nugig], п напад, особливо на вулиці з метою пограбування  

murder ['ma:da], п убивство (навмисне) 

 

N 

national ['nsejnal], п підданий якої- небудь держави  

norm [no:m], п правило  

noxious ['nokjas], а отруйний, отруйливий; шкідливий; згубний 

 



О 

oath [ou0], п присяга 

obedience [a'bi:djans], п послух, покора 

obey [з'Ье і], v коритися, підкорятися  

offence [a'fens], п правопорушення, злочин 

offender [a'fenda], п правопорушник, злочинець 

office ['ofis], п відомство, управління, контора, канцелярія  

officer [ ofisa], п офіцер  

Old Bailey [,auld 'be її 1], a +n Центральний карний суд (у Лондоні) 

opposition [ppa'zijan], п опозиція  

order ['o:da], п порядок, розпорядження 

order [o:da], v наказувати, розпоряджатися 

own [oun], v мати на праві власності, володіти 

own [oun], а свій, власний 

owner [ouna], п власник, володар, господар 

ownership ['aunaj ір], п власність, володіння 

 

Р 

parliament [’pa:lamant], п парламент  

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  

poll [poul], п список виборців, голосування 

poll [poul], v проводити голосування  

power [paua], n влада, повноваження  

prevent [pri’vent], v попереджати, запобігати 

prevention [pri’venjan], n відвернення, запобігання  

private [ praivit], а приватний  

probation [pra'beijan], n умовне звільнення; випробний термін  

probation officer [pra’beifan ofisa], n інспектор, який наглядає за поведінкою умовно 

звільнених злочинців 

procedure [pra'si:d3a], п процедура  

proceeding [pra'si:dig], п розгляд справи в суді 

prohibit [pra'h ib it], v забороняти  

promote [pra’mout], v підвищувати в чині або званні 

promotion [pra'moujan], « просування по службі, підвищення у званні 

proof [pru:fj, п доказ, показання свідків 

property [’propatі], п майно, власність 

prosecute [’prosikju:t], v обвинувачувати, переслідувати у судовому порядку 



prosecution [,pros i’kju:[n], п обвинувачення 

protect [pra'tekt], v захищати  

protection [pra’tekjn], n охорона, захист 

public [’рлЬІік], а державний, суспільний, громадський  

purpose ['pa:pas], п мета 

 

Q 

queen [,kwi:n], п королева  

 

R 
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 

release [ri'lks], n звільнення (ув’язнення) 

release [ri'lits], v звільняти, випускати на волю 

report [r i’po:t], v повідомляти, доповідати; рапортувати  

represent [,repri’zent], v представляти, бути представленим  

representative [,repn'zentativ], п представник 

requirement [r/kwaiamant], п вимога, необхідна умова  

rescue [reskju:], v рятувати, звільняти 

resident [’rezidant], п постійний житель 

responsibility [ris,pansa'bihti], п відповідальність 

responsible [ris'ponsabl], а відповідальний перед кимось  

restrain [ris trem], v піддавати ув’язненню, ув’язнювати, затримувати  

retire [ri'taia], v іти у відставку  

right [rait], п право  

riot ['raiat], п бунт, заколот; учинення безладдя



 

ripper [r ips], n той, хто розпорює (lack the Ripper - Джек-потроши- тель) 

rob [rob], v грабувати  

robber [raba], n грабіжник, розбійник 

robbery [rabari], n крадіжка, пограбування 

route [ru:t], n маршрут  

royal [’roial], а королівський  

Royal Assent ['raial a'sent], a+n королівська санкція (парламентського 

законопроекту)  

rule [ru:l], n правило; статут 

 

S 

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  

sentence ['sentans], n вирок  

sentence [sentans], v засуджувати, виносити вирок  

sergeant ['sa:d3ant], n сержант  

serve [sa:v], v служиш  

service [sa:vis], n служба; рід військ 

settlement ['setlmant], n вирішення, розв’язання (суперечки, спору, СУДУ) 

shift [J ift], 77 зміна  

shoplifter [Jop,! ifta], n магазинний злодій 

sign [sam], v підписувати; розписатися 

sitting ['sitig], n засідання  

slip [slip], n талон, бланк  

smuggle ['smAgl], v займатися контрабандою 

smuggler ['smAgla], n контрабандист 

smuggling [smAglig], n контрабанда, провіз контрабандним шляхом  

solicitor [sa'hsita], n повірений (той, що дає поради клієнтові і готує справи для 

адвокатів, але має право виступати тільки в нижчих судах) 

solve [solv], v вирішувати, розв’язувати (питання тощо)  

sovereign ['sovrm], а верховний, суверенний 

sovereign ['sovrm], п монарх  

speaker ['spi:ka], п спікер (голова Палати общин (громад)  

spy [spaі], п шпигун  

state [steit], «держава  

statement ['steitmant], n заява; затвердження  

steal [sti:l], v красти  

stowaway [stouawei], v безбілетний пасажир 

strangle ['straerjgl], v задушити, удавити 



strict [strikt], а суворий  

succeed [sak'si:d], v успадковувати  

succession [sak'sejan], n спадковість, спадкоємність, право успадкування 

suffer ['sAfa], v постраждати; зазнати (збитку, шюоди)  

suffocate f’sAfakeit], удушити; удушити 

suffrage ['sAfrid3J, п право голосу; голосування, голос  

suicide ['sjuisaid], п самогубство (to commit suicide - вчинити самогубство) 

summary [sAmari], а дисциплінарний (summary offence - злочин, який не являє 

великої суспільної небезпеки) 

supervise [’sju:pavaiz], v спостерігати, наглядати; здійснювати нагляд; завідувати 

suspect ['sAspakt], v підозрювати suspended sentence 

[sa,spend id’sentans], a+n вирок з відстроченням виконання  

suspicious [saspijas], о підозрілий 

 

T 

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 ■  

threaten [Qretn], v загрожувати, погрожувати  

trace [treis], n слід  

traffic ['traefik], n рух (вуличний, І залізничний тощо)  

traitor ['tre ita], n зрадник  

treason ['trirzn], n зрада  

Treasury ['й-езап], n казначейство, міністерство фінансів (у Великобританії) 

treaty [tri:ti], п договір, угода  

trial [ traial j, п суцовий розгляд, судовий процес 

tribunal [trai'bju:nl], п суц, трибунал  

trigger [’triga], п спусковий гачок  

troops [tru:p], п війська; загін  

true [tru:], а вірний, правильний, справжній 

truncheon ['trAntJan], п жезл; кийок поліцейського  

trust [trASt], увірити, довіряти  

try [trat], v судити, притягати до судової відповідальності 

 

U 

unequal [An'i:kwal], а нерівний  

unfair ['лп fea], а несправедливий  

uniform [jutnifom], п форма  

Union-Jack [ju:njan'd3aek], п національний прапор З’єднаного (Сполученого) 

королівства       unit [jü:nit], п одиниця; військова частина, підрозділ  

unlimited [An'limitid], а необмежений 

uphold [Ap'hould], v підтримувати, захищати 

usher [л/а], п судовий пристав 

 

V 

vacant [veikant], а вакантний, незайнятий 

valid [Vaehd], а юридично дійсний; той, який має силу  

value [ vaelju:], п цінність; вартість  



vandal [vaendal], п вандал  

verdict [ va:dikt], п вердикт, рішення присяжних засідателів  

verify [verifai], v засвідчувати (дійсність, справжність)  

viciim [viktmi], «жертва, потерпілий  

violence [ vaialans], п насильство  

violent [vaialant], а насильницький 

 

W 

wage [we 1СІ3], n заробітна плата, зарплатня 

war [wd:], n війна 

warden ['wo:dn], n службовець; тюремний наглядач 

warrant [worant], n ордер (на обшук, арешт тощо) 

 weapon f'wepan], п зброя  

will [wil], п воля, заповіт  

witness [witnis], п свідок (в суді) 

woolsack [ wulsaek], п набита вовною подушка, на якій сидить голова (лорд-

канцлер) у Палаті лордів  

wound [wu:nd], п рана, поранення  

wound [wu:nd], v поранити; завдати болю 

wrong-doer [ ror/duia], п злочинець, правопорушник 

wrong-doing ['raij'du: ід], п злочин, правопорушення 



 


