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ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

Курс іноземної мови як обов'язкова навчальна дисци

пліна у вищих юридичних навчальних закладах спрямований 

на сприяння розвитку фахових комунікативних компетенцій, 

необхідних для практичної професійнqї діяльності майбутніх 

юристів. Загальною метою курсу іноземної мови є формуван

ня у студента навичок і вмінь, достатніх для пошуку, критич

rю"і оцінки й обробки необхідної іншомовна·! інформації і для 

професійного усного й писемного спілкування. 

Пропоновані "Методичні рекомендації та завдання до 

практичних занять з англійської мови" призначені для студе

tпів-юристів І курсу заочної форми навчання і є складовою 

частиною навчально-методичного комплексу, основу якого 

становить базовий підручник. Метою видання є методична 

допомога студентам в оволодінні основними мовними навич

ками і вміннями, необхідними для подальшої самостійної ро

боти з англомовним фаховим текстом та засвоєння спеціаль

ної лексики в межах тематики, передбаченої програмою на 

цьому етаПІ навчання. 

Навчальний матеріал становлять тексти для основного 

і додаткового читання, підібрані за принципами професійної 

орієнтованості, автентичності, новизни, ясності, чіткості ви

кладу, доступності, а також комплекс вправ, на базі яких фор

муються основні вміння і навички роботи з іншомовним 

фаховим текстом Іа лексичним матеріалом . За структурою 

навчальний матеріал складається з завдань та фонетичних, 

граматичних і лексичних вправ, побудованих на основі на

вчальних текстів, і розподіляється на два семестри. 

Відповіпно до навчального плану в 11 семестрі передбачена 
контрольна робота та залік. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Студентам треба звернути увагу на те, що і кomt буде 

вивчатися, це доnоможе зорієнтуватися як у навчальному ма

теріалі, так і часі на його оnанування. 

І семестр становить встуnно-корективний етап ав

чання англійської мови і охоnлює тексти за темою Law апd 
Legal Systeшs; повторення фонетичних норм англійської мо
ви; оволодіння юридичною термінологією у обсязі 50 оди
ниць активного словникавого запасу; nовторення граматики 

англійської мови. насамперед за такими темами: структура 

речення (розповідного, заnитального. заперечного); поля те

nерішнього, минулого, майбутнього часу в активному стані; 

nравила словотвору. 

11 семестр є загальномовним етапом навчання і охоп

лює тексти за темою System of Goverпmeпt ; оволодіння юри

дичною термінологією в обсязі 50 лексичних одиниць актив
ного словникавого запасу; повторення граматики англійської 

мови, насамnеред за темами: поля теперішнього, минулого, 

майбутнього часу в пасивному стані. модальні дієслова та їх 

еквіваленти, неособові форми дієслова; nравила словотвору . 

Студенти мають усвідомити необхідність навчитися 
читати й розуміти англійський текст, адже на практиці 

ознайомлення фахівця із зарубіжним досвідом відбувається 

переважно через друковані та електронні канали інформації, у 

яких смисловим носієм є слово-речення-текст. Саме тому 

пріоритетним напрямком у навчанні англійської мови. є 

формування навичок різних видІВ читання : 

озпаіtомлювальІю;>о (розуміння без словника загального 

• змісту тексту середньої важкості), (JZtвчшочо,.,о (читання зі 

словником тексту середньої важкості та здобуття повної, в 

тому числі другорядної інформації), переглядавого (уміння 

вибрати матеріал), поиtр:овшо (уміння вести без словника ці

леспрямований пошук потрібної інформації, працюючи з тек

стами), та вміння робити вибірковий пере~-:лад. 

Методика навчання читанню англомовної літератури з 

фаху, використана в цьому виданні, дасть вам можливість 

опанувати основні методи роботи ЗІ спеціальною 
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англомовною літературою та з іншомовним лексичним 

матеріалом. За-вдання сформульовані таким чином і nощ~ні у 

такій nослідовності. щоб забезnечити найбільш ефективний та 

раціональний шлях досягнення вами мети навчання. 

Практичні заняття nроводяться в сесійний nеріод. У 

навчальних матеріалах до nрактичних занять. згідно з цільо

вою настановою, nередбачено такі за.вдання: 

а) передтекстові завдання nідготовчого характеру, що 

містять фонетичні та лексичні вnрави. спрямовані на усунен

ня фонетичних та лексичних трудношів. які можуть виникну

ти під час роботи з текстом, та сприяють розвитку навичок 

самостійної роботи з іншомовним лексичним матеріалом: 

вмІнню концентрувати увагу лише на ключових лексичних 

одиницях. що впливають на розумІння тексту; пошуку зна

чень слів у словнику; вмінню визначати значення слів. 

звертаючись до контексту; вмінню здогадуватись про 

значення, спираючись на певні формально-мовні ознаки; 

вмінню знаходити схожі мовні засоби для висловлення думки; 

б) автентичний професііпю-орієнтований текст, що 

є основою для виконання всього комnлексу вправ; 

в) післятекстові завдання. виконання яких 

спрямоване на розвиток навичок різних видів читання, 
. . 

активне та продуктивне оволодІння лексичним матерІалом; 

г) текст для додаткового читання, який є навчальним 

матеріалом для відnрацювання різних видів читання , з метою 

набуття навичок вилучення необхідної інформації з іншомов

ного тексту, не вдаючись до детального перекладу; 

д) граматичні вnрави , метою виконання яких є закріп

лення отриманих граматичних знань, важливих для розуміння 

англомовного спецІального тексту; 

е) nідсумкова контрольна робота, що nередбачає пере

вірку рівня засвоєння навчального матеріалу (лексичного. 

граматичного). 

Працюючи над nропонованими завданнями, необхід-

но : 

І. Обов ' язково дотримуватися послідовності в роботі 
над навчальним матерІалом. 

2. При виконанні вnрав чітко дотримуватися вказівок. 
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що містяться у завданні до вnрави; у разі необхщності 

звертатися до словників, граматичних довідників та іншої до

відкової літератури. 

З. Робота над текстом nередбачає три етаnи: І) озна

йомлювальне читання з метою зрозуміти загальний іст nро

читаного; 2) повторне уважне читання тексту з метено nовні
ше і точніше зрозуміти його зміст; З) звертання до тексту під 

час виконання післятекстових вnрав . 

4. До словника і перекладу слід звертатися лише у ра ·~і 

необхідності та тоді, коли це nередбачено завданням до вnра

ви. 

5. Перед виконанням граматичних вnрав варто nовто
рити відnовідний граматичний матеріал за базовим підручни

ком. 

б. Виконання nідсумкової nисьмової контрольної ро

боти слід починати тільки nісля nовного та усnішного оnра

цювання текстів і виконан11я всіх вправ, що містяться nеред 

контрольною роботою. 

.. 
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/СЕМЕСТР 

Передтекстові вправи та завдапил 

l. Знайдіть слово, яке не містить голосної, вказаної 
ліворуч. Прочитайте подані слова. 

Model: ІІІ ЬніІd ftekl fill womeп. 

11 public fнпction lшrmfнl jнstice 
/а,/ Ьіпdіпg iпdividua\ private apply 
/ і:/ Ьгеас\1 сгітіпа\ ре ла\ legal 
ІеІ remedy еqнаІІу t\1eft eqнity 

/а І power Crowп COtllltry coнnty 

І :1 caнsed COllrt law socia\ 
/з:/ source mшder mercy emerge 

2. Запишіть транскрипцію поданих слів та потре
пуйтеся читати їх по транскрипції. Перекладіть їх україн

ською мовою. 

Grievaпce, рюсеdше, society, regimeпted, varioнs, 

іпjшу, liqнor, to оЬеу, issoe. 

З. а) випишіть з поданих нижче слів та словоспо

лучень ті, що, на вашу думку, безпосередньо пов'язані з 

темою "Law ти/ Legal Systeтs", поясніть свій вибір. 

Law. civilized society, trial, order, to eпforce, · rнles of 
сопdнсt, prol1ibitioп, to оЬеу, crimiпal law, iпdividual ft·eedoiТ., 
civil law, moral staпdards, jнry, social coпtrol, writteп law, case 
law, witпess. а body of rнles, regu\atioпs. to promote, to provide 
for. legal сопsеqнепсеs. prosecutor, social rLІies, sошсе, statнte, to 
regнlate. sапсtіоп . 
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б) продивіться основний текст (далі - OTl) "Tite 
Nature and Categories of Law" і перевірте, •ІИ є в ньому 

виписані вами слова. Додайте до свого списку ще кілька 

термінів з OTl, пов'язаних із темою"Lаw шиІ Legal 
· Systems''. · 

4. Уважно подивіться на подані нижче слова та 
спробуйте здогадатися про їхні значення. Потім знайдіть 

ці слова в тексті "The Nature and Categories of Law" та 
перевірте за контекстом, чи правильно ви здогадалися. 

Cl1aracteristics, period, form, to fuпctioп, нпiversal, 

civilized, ro\e, coпflict, civil, iпstitнtioп, procedure, сІ·ітіпаІ, 

fоппаІ, сопtІ·оІ, prescribed, autlюrity. subject. saпctioпs. to 
formнlate, p1·ocess, ЬаІапсіпg, party, рrоЬІеп1, resolutioп, 

staпdards, iпdividual. statute, debate. traditioпally. ргіпсірІеs, 

ter111. ІосаІ, collected, coпtrast, private: public. 

5. а) випишіть із OTl слова, утворені від тих самих 
коренів, що й слова, подані нИжче: 

Category - категорія, клас; obviolrsly - очевидно; 

permission - дозвіл; to шаіпtаіп - підтримувати, зберігати; 

sigпificaпce - значення; to decide - вирішувати; defiпitioп -
визначення; to гepreseпt - nредставляти; to resolve -
вирішувати; to pюmote сприяти; 1·есоgпіtіоп - визнання: 

respective- відnовідний; 

б) звертаючи увагу на формальні ознаки, вюначте, 

, до яких частин мови належать виписані вами слова і. 

с·пираючись на зиачен.іrЯ поданих спільнокореневих слів, 
' nерек.rіа'дііь їх українською мовою. 

6. Виберіть із груп А та Б слова, подібні за 

значенням, та запишіть синонімічні пари. 

А to facilitate, social. to pass. statнte, foпnal, to сопtіпне, 

8 



to permit. to fllпctioп, degr·ee. to keep, party, iпdividllal; 
Б to таіпtаіп, level, ptrblic, to a!]ow, to operate, side, 

per·soпal. official, to promote, to go оп, to епасt, law. 

7. Знайдіть серед поданих слів слова з 

протилежними зна~Іеннями та запишіть антонімічні цари. 

Civil, to break, civilized, іпfеrіог. to шіпі111іzе, to violate. 
ЬагЬагіс , SllperiOI·, crimiпal, to rnaxirпize. to оЬеу. to keep. 

8. Знайдіть у тексті "The Nature ашІ Categories of 
La,v" підкреслені слова. Визначте, в якому з · шщаних 

значень вони ВЖІІваютьсsІ в тексті. 

І) oгder· 

2) society 
3) r·egirпeпted 
4) sоІеrпп ity 
5) Ьіпdіпg 
6) social 
7) рцЬІіс 
8) state 
9) alltlюrity 

а) ордер 

а) товариство 

а) строго регламентований 

а) формальність 

а)сполучний,єднальн11й 

а) суспільний 

а) суспільний 

а) стан 

а) орган влади 

б) порядок 

б) суспільство 

б) організований 

б) важливість 

б) обов'язковий 

б) соціальний 

б) публічний 

б) держава 

б) повноваження 

9. Швидко персгляньте текст "The Nature and 
Categories of Law", з'ясуйте, чому він розділе.,н.~іj на дві 

частини (І та 11), та дайте назву кожній із них. У якій 

частині OTl міститься така інформація: -, 1_,. ,, 

.• ! .• 

І ) foпns of oгder 
::: J role ot"law іп civilized societies 
3) сопсерt Qf writteп ~пd .-t.mwriJteп Іаw 

~ '·. -

4) defiпitioп of law 
5) sotrrces o(tl1e (:ase Law 
6) ftшctioщ; pf law . , 
7) forms of рtфІіс ·алd private law 

.··. 
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10. Прочитайте текст "Tite Natш·c ~щ(І Categoгics ot· 
Law" уважно, звертаючи увагу на деталі. Вшшшіть із 

нього виділені жирним шрифтом слова та снолучешш слів 

і запишіть їхні українські відповідники. 

Основний текст (ОТІ) 

ТНЕ NATURE AND CATEGORIES OF LA W 

І Опе of tl1e шost obvioнs апd tlюst сепtгаІ clшп1cteгistics 
of аІІ societies is tlшt tl1ey tшtst possess sоше (Jcgгee of ortlet· to 
peпnit tl1e meшbers to iпteract over а sнstaiпed регіоd of time. 
Diffeгeпt societies, lюwever, l1ave diffet·eпt fопнs ot" опІн. Some 
societies are 11igl11y regi111eпted wit\1 stt·ictly cнt"ot·ce(l social t·ulcs 
wl1ereas otl1ers сопtіtше to fнпсtіоп witl1 fcw stгi пtles Ьеіпg 

. eпforced. Order is tІ1егеfоге песеssагу, Ьнt tl1e form t lІ"OLtg\1 wl1icl1 
ordeг is 111аіпtаіпеd is certaiпly поt Ltпiveгsal . 

Іп civi І ized societies law plays ап itпpot·taпt гоІе і11 tl1e 
creation and maintenance of social Iegal оt·(Ісг Ьу dealiпg 'vVitiJ 
disoгder and vю·ious coпflicts tl1roнgl1 d iffeгeпt civil а щІ 

criminal institutions and procedut·es. АІпюst еvегу aspect of 
life іп tl1e moderп state is regнlated ог affected іп sоп1е way Ьу 
law. Tl1ere а ге laws, wl1icl1 provide fог tlte І"Ctttetlyiпg ot" (lctiнetl 
grievaпces (e.g. Ьу tl1e рау111епt of daшagcs і11 1·espect ot· 
accidentally inflicted injuries), laws wl1icl1 proltibit aпti-social 
activities апd provide for the imposition ot· рспаІ saпctioпs fог 
breach (crimiпal law of murdc1· ог tiІet"t), laws wl1icl1 •·еgІІІаtе 

potentially harmful activities Ьу, fш example, systems ot' Іісепsіпg, 
registratio11 or іпsресtіоп, LІSLtally іп сопjшlСtіоп \Yit\1 tl1e 
presct·iptioп of staпdards (liquor licensiпg, tlte pt·otcctioп ot" 

• health and safety at work), laws wl1icl1 f"acilitate private 
arrangements (marriages, contracts, \vills) апd otl1eгs . ТІшs law 
is а forшal mecl1aпism of social contt·ol. 

Black's Law Dісtіопагу defiпes lc\\V as : ··л botly of •·ules 
of асtіоп or coнduct pt·escribetl Ьу coпtt·olliпg aнtlюt·ity ащІ 
l1aviпg binding legal force. Law is tl1at wl1icl1 tllltst Ье оЬсус(І 
апd followed Ьу citizeпs апd subjects to saпctioпs ог Iegal 
consequences". Tl1is body ot· пtles is foшшlatcd ti1І"OLtg11 
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tпесІ1апіsшs гергеsепtеd Ьу tl1e ЬгапсІ1еs of gоvегшпепt. ТІ1е 

process of balanciпg the competing claims апюпg var·loLІS 
pa.·tics гетаіпs tl1e siпgle most песеssш·у aspect of problem 
rcsolution tl1rough law. 

Wl1at аге tl1e рr·ішагу fLІпctioпs of law? Keeping tl1e 
реасе, sІщріпg пюгаІ staпdards, апd promotiпg social j11stice 
wl1ile шахішіzіпg iп<lividual free<lom are сеrіаіпІу атопg tl1e 
ргітш·у fLІпctioпs. Law also facilitates orderly сІ1апgе Ьу passiпg 
statLІtes опІу after сопsіdегаЬІе stLІdy апd debate. 

11 ТІ1еге аге vaгioLІs ways of categ01·iziпg І~н-v. Laws ar·e 
наdіtіопаІІу divided іпtо two шаіп categories accor·diпg to tl1e 
sоІепшіtу oftl1e fопп іп wl1icl1 tl1ey аге шаdе. ТІ1еу шау eitl1er Ье 
writteп or ш1wгitte11. Tl1ese tгaditioпal tеппs are шisleadiпg, 

becaLrse tl1e ехргеssіоп •,vritteп' law sigпifies апу law tl1at is 
fоппаІІу eпacted, wl1etl1eг гedLІced to writiпg or rюt, апd tl1e 
ехргеssіоп 'unwritten' law sigпifies аІІ unenacted la\VS. Fог 

ехаrпрІе, j щІісіаІ decisions а ге ofteп redLІced to wr·itiпg іп tl1e 
Іоп11 of law r·eports, bLІt Ьесанsе tl1ey аге поt forшal eпactшents 
t\1ey а ге · LІІ1\vritteп ' \aw. 

Coпsideгed fгош tl1e aspect of tl1e sources, ЕпgІ is\1 law 
Call also Ье divided іпtо st~ttute Law, Coшmon Law апd Case 
La\v. StatLІte Law coпsists of аІІ laws passed Ьу tl1e РагІіашепt 
апd сопfіплеd Ьу tl1e Sovereigп. ТІ1еу аге called Acts of 
Parl iameпt or statutes. Сопшюп Law cor1sists of tl1e priпciples 
а щІ гulcs of соп<І uct based оп tl1e апсіепt CLІstoшs of tl1e соlшtгу 
апd гecogпized Ьу the courts as laws. СоІПІ1ЮІ1 Law is LІп.wгіttеп 
becaLrse tl1ese rнles wеге rюt eпacted Ьу tl1e РаrІіашепt. ТІ1е 

· соп1І1ЮП law' \vas tl1e tепп tl1at саrпе to Ье LІsed for tl1e laws апd 
cLrstoms аррІіс<І Ьу tl1c а·оуаІ courts wl1icl1 eшerged afteг tl1e 
Nоплап CoпqLІest. ТІ1е Commo11 Law pгogressively replaced 
ІосаІ laws апd custoшs аррІіе<І in ІосаІ coш·ts · апd became 
СОІПІ11011 t\1ГOLІglюLІt t\1e COLIПtry . J LІSt as ІПаПу ішсіепt CLІStOI11S 
make LІр tІн~ Cor11111011 Law, t11e collected decisioпs of ti~e coшts 
fогrл Eпglis\1 Case Law, \VI1icl1 is also ofteп геfепеd to as 
·соrшлоп law'. ТІ1е tепп 'соrшпоп law' is LІsed І1еге to deпote 
пtles der·ived fгom biaнling decisioпs of tl1e superior courts іп 

coпtt·ast to tlюse der·ived fгom statLІtes. 
Law also сап Ье divided іпtо pa·ivate la\v, wl1icl1 iпvolves 
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Law also сап Ье divided іпtо private law, wl1icl1 iпvolves 
relatioпsl1ips Ьеtwееп iпdividнal citizeпs, апd public la'v сопсеrпіпg 
tl1e relatioпsl1ips of the individual апd the s.tate апd iпvolves 
matters of state power. Civillaw апd criminallaw ar·e· tl1e foпns 
of pf_ivate law ішd pttblic law respectively. 

• .• ··~ : '· • ~ • ~ ; • і • 

Післш1иіkс'ііtові 'завдаиия 

11. Прочитайт.е подані твердження та визначте, ЧІІ 
відповідають вонн ·змі'сту прочитаного ОТІ. Виправте всі 
невірні твердЖення, підтвердивши свою думку ' . ·• ,І, 
інформацією з тексту, та запишіть їх англійсЬко·ю мовою. 

і. Differeпt societies Ішvе нпivet·sa\ foпns of ordec 
2. Law deals witl1 disorder апd сопf1 icts tllfoнgh d iffeгeпt 

civil апd crimlпal iп.stitнtioпs апd procedшes. 
З. The siпgle fнпсtіоп of law is to maximize iпdividнal 

freedom. 
4. ТІ1е expressioп "writteп law" sigпifies апу law tlшt is 

сопtаіпеd іп law reports. 
·· 5: Соп'ітоІ1 Law is нпwritteп. 

6. СrішіпаІ law is tl1e fortn of private law. 

12. Знайдіть у тексті "The Nature ашІ Categor·ies ot· 
Law" слова з префіксамн - dis; - un; - іІ; - in; утв.оріть 
антонімічні пари з nоданими словами та п'ерекладіть їх: 

order, legal, writteп. for1nal, eпacted. 

· 13. Знайдіть у ОТІ та запишіть англійсІ.кі 

відповідники до подаІІих · українських слів, 

словоспоЛучень та фраз. Виберіть будь-які п'ять слів та 
складіть з ними власні · речення англійською · мово1о, 

запишіть їх: 

. найочевИД:ніші 
дозволяти ~давати 
взаємодіяти тривм'ий 

та най·rоловніші характернІ риси; 

можливість) членам сусПІльства 

час: сусnільні норми; nідтрИмувати 
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порядок; мати обов'язкову юридичну силу; піддавати 

правовим санкціям або nравовим наслідкам; урівноваження 

конкуруючих правових вимог (nретензій); вирішення проблем 

(складних ситуацій) за доnомогою права; вироблення 
(формування) моральних норм; сприяння соціальній 
справедливості; офіційно прийнятий (у встановленому 

законом шляхом); викладений письмово у збірках судових 

рІшень. 

14. Випишіть із 01'1 сщ:mосполуч.ен11я. з поданими 
словами та перекладіт.ь їх українською мовою: 

legal,judicial, law(s), social, order, coнrt(s). 

І 5. Закінчіть речення, спираючись на прочитаний 
ОТІ. 

І) Law is .... 2) 111 civilized societies law .... З) Differe11t 
societies l1ave ... 4) Almost every aspect of !ife і11 tl1e тоdеп1 
state .... 5) Law are traditio11ally divided i11to ... 6) Coпsidered 
from tl1e aspect · of soшces . . . . 7) Statute Law co11sists of . . . . 
8) СоІ1111ЮІ1 La\v coІlsists of .... 9) ТІ1е sошсе of E11glisl1 Case 
Law is .... І О) Civil a11d crimi11al law are .... 

І 6. Запишіть відnовіді на подані запитання. 

І. Wl1at is tl1e гоІе of la\v іп civilized societies? 
2. Wl1y is it пecessary for аІІ societies to l1ave some form of social 
orde1·? 
З.WI1at is law? 
4. Wl1at are tl1e таіп fн11ctio11s ot' law? 
5. Wl1at are tl1e таі11 ways of classifyiпg law? 
6.WI1at а1·е tl1e таіп soшces of Eпglisl1 la\'v'? 
7. Wl1 ісІ1 law regLІiates relatioпsl1ips betweeп i11dividнal citize11s? 
8. Wl1at kiпd of legal relatio11s does рнЬІіс law regLІiate? 
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Завдання та текст для додаткового чиnшІІІІJІ (ТДІ) 

17. Швидко прогляньте ТДl, nоданий ниж~rе, та 
визначте, в якому абзаці міститься інформація про: 

а) роль монарха у системі судочинства ; 

б) системи загального права та права справедливості ; 

в) джерела англійського права. 

18. Прочитайте ТДl "English Legal System and 1 
Sources of English Law" уважно, намагаючtrсь зрозуміти 
всі деталі, придумайте та запишіть англійською мовою 

шість тверджень, які б суперечили інформації, що 

міститься в ТДl. Запропонуй своїм одногрупникам 

сnростувати ваші твердження та, спираючись на Т ДІ, 

довести, що вони невірні. 

19. Складіть план ТДl та запншіть нотатки до 

кожного пункту. Напишіть стислу анотацію до ТДІ, 

спираючись на свій план. 

ENGLISH LEGAL SYSTEM AND SOURCES 
OF ENGLISH LA W 

The legal system that exists today in ЕпgІшпІ атІ Wales is 
а product of evolution over many centuries. Of сошsе, it is і11 

тапу respects very differeпt from that from Wl1ic\1 it l1as evo\ved . 
Modern problems and needs have led to wide:-,pт·ead changes іп 

• the court system, ів the orgaпizatioп апd fш1ctioпs of tl1e \egal 
professioп, a11d іп tl1e procedнres followed Ьу tl1e coLtгts апd tlюse 
wІю work witl1in theш. 

Tlюugh many factors lшve cot1tribLІted to tl1e developmeпt 
of the moderп legal system, t\vo fuпdameпtal , bLІt iпteгrelated , 

issues domiпate the developmeпt of its iпstitLІtioпs апd 

procedures: tl1e role of the пюпаrс\1 апd t\1e developmeпt of tl1e 
соттоп law апd equity. 
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Historically, tl1e sovereigп is tl1e fouпtaiп of justice іп 

Eпglaпd. Tl1e шопаrсІ1 is to Ье regarded as the l1ead of the \egal 
system. Т\1е sнperior courts are ''tl1e Qнееп's courts". ТІ1е seпior 
jLІdiciary is appoiпted Ьу tl1e Crowп. The Crown has а power and 
duty to ensure the таіпtепапсе of /аи1 апd order. апd to eпsure 
that justice is done. Ап ехашрІе of tl1is is tl1e royal prerogative of 
шеrсу. АІІ tl1ese powers are ехеІ·сіsаЬІе Ьу t\1e шопаrс\1 оп tl1e 
advice ofl1er miпisters. · 

The developmeпt o.f the соттоп law, which is at the ·heart 
of the legal system. arose through the uпifying iпjluence and effect 
aeoted Ьу the actioпs of those admiпisteriпg justice оп behalf of 
the monarch. Tl1e early сопшюп \aw wasn't ап eпtirely new set of 
legal rLІles developed Ьу jнdges 011 bel1alf of the Кіпg, but ratl1er а 
tІпіfісаtіоп апd developmeпt of tl1e шапу cнstoms used апd 

applied Ьу tl1e /оса/ courts. Tl1ese customs, suc\1 as moпogamy, 
pareпtal rigl1ts, tl1e rig\1t to LІse tl1e seashore for navigatioп апd 
fisl1iпg апd tnost of tl1e ear\y criminal law, are 110 loпger regarded 
as а separate sошсе of law sіпсе tl1ey lшve eit\1er become part of 
tl1e соттоп law or Ьееп iпcorporated іп statutes. Thus, tl1e early 
СОІПІ1ЮІ1 law was body of rules resultiпg frotn а tшificatioп of tl1e 
law апd ctistom of Eпglaпd іпtо one system of law, tl1rOllgl1 tl1e 
l1istoгical developmeпt іп tl1e eleveпt\1 to tl1e fourteeпth сепtшіеs. 

Іп tl1e e\eveпt\1 апd twelfth сепtшіеs, t\1e Кіпg .assuшed . 

coпtrol of the adtniпistration of justice tllГOllglюut Eпgland 

tl1rOllgl1 l_1is jtidges . апd jllstices, tІ·avelliпg tl1e country оп l1is 
bel1alf, tlшs creatiпg а ceпtralized systetn of courts. Thus tl1e old 
cotnt1IOП law cottrts of Excl1eqtier, Cotшno11 Pleas апd King's 
Вепс\1 emerged. Tl1e teпn "со1шnоп law" reflects tl1e fact tl1at the 
law as adшiпisteгed Ьу tl1e Kiпg's cottrts evolved frotn а шass of 
ІосаІ ctІstorпs (adrпiпistered Ьу ІосаІ courts) іпtо опе systerп of 
law соmпю11 tl1rouglюut tl1e couпtry .апd b~.came tl1e СОІПІ11ОП law 
of ЕпgІапd апd Wales. 

Ву coпtrast, eqtrity itself developed to remedy tl1e 
deficieпcies of tl1e cotnmoп \aw. Т\1е priпciples of eqllity 
developed as а геsропsе to tl1.e petitiot1S that were made to tl1e 
Кіпg complaiпiпg of tl1e iпjtisti~es catised Ьу the provisioпs of, or 
gaps іп, tl1e соmшоп law. These petitions at first were dealt }•/ith 
Ьу the Кіпg in Council апd then delegated to the Кіпg 's chief 
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mrmster, the Chancellor. Later petitioвs were dealt wit\1 іп tl1e 
coнrts of equity, leadiпg to tl1e developmeпt of tl1e Сонгt of 
СІ1апсеrу. ТІ1е рrіпсіраІ fнпсtіоп of tl1e Coнrt of СІ1ш1сегу was tl1e 
admiпistratioп oftl1e priпciples апd пІІеs ofeqtІity. 

Т11е distiпctioп betweeп commoп law апd eqнity caнsed 
sigпificaпt problems. The existence of two separate 5ystems oJlm11, 

administered·by separate courts created not only conjlicl bet"и1een 

them. but also complex and incom,enient duality ofjurisdiction, 
wit\1 differiпg procedнres апd remedies, апd wit\1 diffeгeпt І"OlІtes 
of арреаІ. So, jimdamental · rejorm И'ОS uщlataken Ьу tl1e 
Judicature Acts 1873-7Б that abolished the Court uj"Chaпcay and 
created а unified ,\ystem of courts ancl prucedures. Modem сош1s 
сап аррІу еqнаІІу rнles of сошпюп law апd eqнity, irrespective of 
their origiпs. 

The growth of Parliament led to tl1e growt\1 9f legislatioп 
as а major ' soнrce of law іп its 1portaпce traпsceпd· i:пg соттоп 
law or equity. ТІ1е developшeпt of wlюlly пe'vv priпciples - of law is 
а task ofParliaшeпt. Legislation can also amencl or І·ереаІ existing 
statutes. For tl1ese reasoпs legislatioп, апd delegated legislatioп 

made tl1ereнпder, is tl1e fuпdameпtal soнrce of law. 

Післятекстові завдштя 

20. Випишіть із навчальних текстів 10 іменинків у 
формі множини та утворіть від них . форму однини. 

21. Утворіть форму множини від поданих нижче 
іменників: ·: · · 

aнtlюrity, 1·ешеdу,, life, cottнtry, judge, tl1ief. tl1ett, 
procedнre, soнrce, jшisdictioн. 

22. Випишіть із навчальних текстів 10 
прикметників у формі звичайного, вищого та найвищого 

ступенів порівняння. До кожного з них утворі'f~· · ступені 

порівняння, які відсутні. 
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23. Випишіть із текстів 5 прислівників: а) подайте 
слова, від яких були утворені виписані вами прислівники, 

визначте, до якої частини мови вони відносяться та 

перекладіть ці пари слів; 

б) утворіть прислівники від поданих нижче 

прикметників: 

legal , obvious, iпdividнal, respective, private, jнdicial, 
early, separate, comrnoп. 

24. Випишіть із текстів 5 словосполу•rень, які 

складаються з двох іменників (іменник+іменник), та 

запишіть їх переклад українською мовою. 

25. Випишіть із текстів І семестру по 3 речення з 
дієсловами to Ье та to ltave, визначте, яку функцію 

виконують у реченні дієслова to Ье, to lutve, та перекладіть 
речення українською мовою. 

26. Випишіть із навчальних текстів 5. речень з 

модальними дієсловами або їхніми еквівалентами. 

Підкресліть модальні дієслова та перекладіть речеиня 

українською мовою, звертаючи увагу на значення 

модальних дієслів. 

27. Випишіть із додаткоцого те~S!,У (~Дl) речеиня, 
виділені курсивом, . пу.кресліть дієслово-присудок та 

внзна~пе часову форму та стан дієсло.ва~.орисудка. 
Запишіть переклад речень українською мовою. 
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//СЕМЕСТР 

Передтекстові вправи пш зttвдштя 

1. За допомогою словника ро·зподіліть слова по 

групах відповідно до звуків, які передають виділені 

жирним шрифтом літери та буквосполучення: 

. І :1, І :1, 11, ІJІ. ІfпІ. ІtfDІ Іtfl. 

Parliament, coпstitLІtion, part, chaшber; party, law, body, 
pass, also~ iпstitLІtion, саІІ, wl1ich, LІроп, coпveпtion, stretcl1, 
admiпistration, adopt, jLІdicial, courts, machiпery, апсіепt, 

legislature, statнte, authority, recommeпdation, check, official. 

2. Розподіліть слова по групах відповідно до 

вимовц закінчень -s та -ed: 

соmпюпs, lords, coпstitнeпcies, members, appoiпtmeпts, 
makes, coпsists, co11fers, represeпts, policies, seats, rLІies, 

practises, advises, cot1SLІlts, supervises, provides, braпcl1es, jLІdges: 
presided, composed. appoiпted, · evolved, elected. 

requested, approved, passed. 

З. а) запишіть українською мовою 1 О слів, що, на 
ваш nогляд, стосуються теми "Systeт of Governтent". 
Знайдіть . у словнику та запишіть їх англійські 

еквівал~нти. 

б) швидко перегляньте текст, поданий нижче, та 

спробуйте знайти слова, які ви записали. Визначте, чи 

відповідає значення, в якому вони вживаються у ОТ2, 

· українським відповідникам, записаним у вас? 

4. а) Перевірте, чи вам відомі значення поданих 

нижче слів. У разі необхідності зверніться до словника. 

Знайдіть у ОТ2 та запишіть слова, утворені від тих самих 
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коренів. Здогадайтеся про їх значення. Перевірте себе за 

словником: 

legislation, l1eritage, president; •·ept·esentatioп, goverпor, 
to enact, to coпstitute, legality, jLІdgmeпt, electorate, SLІpervisor, 
і пtegratioп. 

б) накресліть таблицю за поданим зразком 

заповніть ії, використовуючи слова з попереднього 

завдання 

(4 (а) та словник; 

ІМЕННИК ДІЄСЛОВО ПРИКМЕТНИК ПРИСЛІ~НИК 

Зразо!\: to legislate jegislative, legislatwely 
legislatioп, legislatorial · ··' 
legislator, 

t 

legislature 

в) виберіть одну спільнокореневу групу і складіть 

речення з кожним із . цих слів. 

5. Звертаючи увагу на формальні ознаки (суфікси, 
орефікси та ін.), визначте, до якої. частини мови належать 

подані нижче слова. Запишіть слова по групах відповідно 

до їх частиномовної приналежності та перекладіть їх 

українською мовою. 

Constitutional, legislature, codified, directly, appointmeпt, 
coпvicted, political. imposed. l1ereditary, lcgislative. goverпment, 
judicial, coпstitLІtioпally. recommeпdation, xecutive. сІ1аіпnап, 

miпister. moпarcl1y. 

6. Виберіть із груп А та Б слова, подібні за 

значенням, та заnишіть синонімічні nари. 

А cl1amber, to supervise, to Ье composed of. office, 
fнпсtіопs. aLttlюrity. leader, to pass. to iпl1erit, to evolve, репаІtу; 

Б to succeed. to епасt, l1ead, lюuse. to develop, to 

19 



coпsist of, puпishmeпt, respoпsibilities, роwег, post, to oveгsee. 

7. Знайдіть серед поданих слів ті, що мають 

протилежне значення, та запишіть пари антонімів: 

coпstitutioпal, moderп, separate, to dissolve, ·impartial, 
uпimportaпt, illegal, апсіепt, temporal , ш1coпstitutioпal , legal, 
importaпt, iпtegral, spiritual, biased, to sшшnоп. 

8. Знайдіть в ОТ2 підкреслепі слова, визначте, в 
якому з поданих значень слово вжито в тексті. 

І) iпdispeпsable 

2) iпstitution 
3) to succeed 
4) power 
5) of е 

6) house 
7) body 

а) необхідний 

а) установа 

а) успадковувати 

а) влада 

а) посада 

а) дім 

а) орган управління 

б) обов 'язковий 
б) інститут (суспільний) 

б) досягати мети 

б) сила 

б) відомство. установа 
б) nалата 

б) сукуnність, комnлекс 

9. Швидко прогляньте ОТ2, подаІІІІіі нпжче, 

намагаючись зрозуміти лише загальпий зміст (не 

вдавайтеси до перекладу). Визначте, який абзац (1-7) 
містить таку інформацію: 

а) powers and dtІties of tl1e МопаrсІ1; 
б) judicial fuпctioп of tl1e МопаrсІ1 ; 

в) the coпstittІtioпal composition of tl1e РагІ іа111епt ; 
г) relatioпsl1ips betweeп tl1e Prime Міпіstег апd tl1e 

Moпarcl1; 

д) life peers оп tl1e jtІdicial appoiпtmeпts. 

10. Повільно прочитайте ОТ2, звертаючи увагу на 
деталі, випишіть із нь,с;.rо .І}идіІJеніжирпим шрифтом слова 

та сполучення слів 

відповідники. 

•; І :,11 

запишіть їхні українські 
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Основний текст (0Т2) 

ТНЕ UK SYSTEM OF GOVERNMENT 

1 ТІ1е constitutional principles, rules and practices of 
tl1e United Kiпgdom Ішvе пever Ьееп codified; tl1ey derived from 
statute law. from common law апd fro111 conventions of the 
COПStitution, w)lЇC)l are llOt iaws at аІ/, but politicaJ practices 
wl1icl1 were coпsider·ed as iпdispeпsable to tl1e smoot\1 workiпg of 
tl1e macl1iпery of goverпmeпt. 

2 The monarchy is the mosl ancient institution, with а 
continuous history stretching back over а thousand years. ТІ1е · 
пювю·сІ1у is hereditary. Qнееп Elizabetl1 11, wІю sнcceeded to tl1e 
tl1roпe іп 1952, is ап integral part of the legislature, tl1e l1ead of 
tl1e jнdiciary, tl1e comшaпder-iв-cl1ief of tl1e arшed forces of tl1e 
Сгоwп апd the temporal head of tl1e Cl1urcl1 of ЕпgІапd. ТІ1е 
moпarcl1y ів tl1e Uпited Кіпgdош l1as evolved over tl1e 'c~pt~ries 
fr·om ·absolute personal authority to tl1e preseпt constitutional 
fопл Ьу wl1 ich tl1e Qнееп reigr1s Ьнt does not rнІе. 

3 ТІ1е сонвtгу is goverпed Ьу l1er Majesty's go\ferпmeпt іп 
tl1e вате of tl1e Qнееп wІю nшst act оп tl1e advice of l1er 
mrrнsteгs. The Queen .<mmmons, prorogue.'i and lli!>·solve.\· 
Parliament: opens пе1-v !>·es!>·ions о,{ 1/te Parliament wlth а speech 
uutlining the major go,,ernmental policies; апу Bill passed Ьу the 
Parliament sІюнІd receive tl1e Royal Asseпt to become 'а legal 
enactшent (Act of Parliameпt). As Head of State tl1e Monarcl1 11as 
tl1e power to sigв івtеrпаtіопаІ agreemeвts, to declare war or. to 
make реасе. The МоваrсІ1 confers honours · авd makes 
appoin,tments to аІІ importaвt offices·. of state, iпcltrdiпg 
miпister·s, judges апd diplorпats. As tl1e "fонпtаіп of jнstj~e".'. it is 
only the monarch И'hо is аЬІе to remit а/І or pari of the peІJ(l/ties 
imposell upon persons convictell of crimes tl1.rotrgh,,tl1~ e~eJcise of 
tl1e pr·eгogative ofmercy оп tl1e advice oftl1e appropriate mii1ister. 

4 Parl iameпt is tl1e legislative orgaп and is coв·stitнtioпally 

composed oftl1e МовагсІ1 авd two chambers: tl1e Нонsе Qf Lords
aвd tl1e Hoнst;: of Commoвs. ТІ1е Qtreeв іл Parliameпt represeпts 
tl1e sнpr·eme aнtlюrity witl1iп tl1e United Kiпgdom. 

5 ТІ1е Нонsе of Lords is for tl1e шost part sti 11 l1ereditary 
body. lt coпsists oftl1e Lords Temporal апd tl1e Lords Spiritual. 
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Lords Temporal iпclude l1ereditary peers, wІю l1ave Ї11l1erited tІ1еіг 
titles; life peers gaiпed tl1eir peerages іп recogпitioп of рнЬІіс 
services. апd tl1e Lords of АрреаІ or Law Lo1·ds wІю become life 
peers оп tl1eir judicial appointments. Т11е Нонsе of Lo1·ds is 
presided over Ьу tl1e Lord Cl1aпce\lor, wІю is ех officio 
chairman of tl1e Нонsе. 

6 The House of Сопшюпs is ап elected and representative 
body; membeгs (MPs) are elected Ьу LІПiversal sнffгage to 
represeпt 650 constituencies. The Speakeг oj' the House oj' 
Commons is elected Ьу the membeгs oj' the House ji·om its 
membeгs to preside 0\'er the House immediately qfieг а пеи• 

Parliament is formed. Не is an impartial arbiter over 
Parliamentary procedure. 

7 ТІtе executive brttnclt of state power is tlte government, 
consisting of the ministas appointed Ьу the Crown оп the 
recommendation of the Prime Minister, who is appoiпted directly 
Ьу tl1e Crowп апd is tl1e leader of tl1e political ра~1у, wl1icl1 l1as а 
majority of seats іп tl1e Нонsе of Commoпs. ТІ1е Ргіmе М іпіstег is 
tl1e Head of tl1e goverшneпt; І1е is also а Member of tl1e HoLІse of 
Commoпs. Не coІlSLІits апd advises tl1e Мопагс\1, supervises апd 
coordiпates to some exteпt tl1e work of the ministries апd 

departments апd is tl1e рrіпсіраІ spokesmaп for tl1e goverшлeпt 
іп tl1e Нонsе of Commoпs. ТІ1е СаЬіпеt coпsists of а small groнp 
of tl1e most importaпt miпisters w\10 are se\ected Ьу tl1e Prime 
Miпister. lt is tl1e пucleLІs oftl1e goverпmeпt апd its mаіп fLІпсtіоп 
is to determine, control . ащІ integrate the policies of tlte 
government (or submissioп to Parliameпt. ТІ1е СаЬіпеt meets іп 
private апd its deliberations are secret; по vote is takeп, апd, Ьу 
tl1e ргіпсірІе of "СаЬіпеt unanimity", collective гespoпsibility is 
(\SSшned for аІІ decisions takeп. 

Післятекстові завдатш 

11. Прочитайте подані твердження та в~ІЗначте, чи 
відповідають ' вою{ змісту про~Іитаного ОТ2. Виправте всі 
невірні твердження, підтвердивши свою думку ін форма

цією з ОТ2, та запишіть їх англійською мовою. 

·· ·· І. ТІ1е coпstitнtloпal priпciples of tl1e Uпited Kiпgdom 
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l1ave never Ьееп codified. 
2. Т11е Мопаrс\1 111 tl1e United Kiпgdom possesses 

absolute persoпal aнtlюrity. 
3. ТІ1е country is govemed Ьу \1er Majesty. 
4. Ану ВіІІ passed Ьу tl1e Parliameпt slюttld recetve tl1e 

Royal Asseпt. 

5. lt is tl1e Prime Ministeг wІю exercises t\1e prerogative of 
mercy. 

6. ТІ1е Prime Miпister is tl1e l1ead of tl1e goverпmeпt апd а 
Member of Parliameпt. 

7. Law Lords are e\ected to represeпt constitнeпcies. 

12. Знайдіть у ОТ2 та запишіть англійські відповід
ники поданих українських слів, словосполучень та фраз. 

Коротко відтворіть українською мовою ситуацію, у якій в 

ОТ2 вживаються наведені слова (усно). Виберіть будь-які 

п'ять слів та складіть із ними власні речення англійською 

мовою, запишіть їх. 

Законодавчий орган ; nравити, але не керувати; судова 

влада; діяти за nорадою міністрів; від імені королеви ; 

отримати королівську санкцію (згоду); конституційні звичаї; 

1\·Іtнtстр ; суддя: виключне nраво nомилування; законодавчий 

орган; складатися з ; nредставляти верховну владу; 

усnадковувати титул; титул пера; визнання заслуг nеред 

сусnільством; виборчий округ; за рекомендацією; бути 

nризначеним безnосередньо королевою; лідер політичної 

nартії; займати більшість місць у Палаті Громад; голова 

уряду; подання; колективна відповідальність; nроводити 

голосування; приймати рішення. 

І З. Визначте, до кого або до чого відносяться в ОТ2 

подані слова та фрази. Розподіліть їх на відповідні групи 

та дайте загальну назву кожній з груп. 

Statнte; sнcceeded to; sessюпs; common; апсіепt 

iпstittttioп; jttdicial appoiпtmeпts; repгeseпts tl1e sttpгeme 

aнtlюt·ity; iпtegrate tl1e ро\ icies of tl1e . goverпmeпt; e\ected апd 
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representative body; presides over tl1e Нонsе of Lords; tl1e щrсІенs 
of tl1e governmeпt; ап iпtegral part of tl1e . legislatшe; legislative; 
ап impartial arbiter over Parliameпtary . procedш·es; appoiпted 

directly Ьу tl1e Crowп; co\lective respoпsibility; strmпюпs апd 

dissolves the Parliament; the temporal l1ead; tl1e Іеаdег: is аЬІе to 
remit tl1e penalties; inherited titles: tl1e execнtive ЬrапсІ1 of state 
power; is elected Ьу the members of tl1e Нонsе of Commoпs: а 
sma\1 group. 

14. Поясніть, чим відрізняються рядк11 а) та б) в 

кожній з. поданих груп: 

І. а) to \egislate, legislatioп, legislatшe. legislative; 
б) to jlldge, jнdge, judgment, jнdісіш·у, jtrdicial; 

2. а) legislative, executive, гepreseпtative. coпstitнtioпal, absolнte; 
б) to elect, to appoint, to govem, to remit, to jнdge, to 

dissolve; 
3. а) to sшnrnoп tl1e Parliameпt; to ге1gп; І1егеdіtагу: 

prerogative of mercy; 
б) collective respoпsibility; miпiste1·: to dеtеппіпе tl1e policics 

of tl1e goverшпeпt; пнcletrs of tl1e govemmeпt: to Ье 

selecte.d Ьу tl1e Prirne Miпister. 

15. Знайдіть зайві слова в кожній з поданих груп, 
поясqіть свій вибір: 

а) to iпtegrate, iпtegratioп, іпtегпаtіопаІ, іпtеgгаІ . 
iпtegrity, importaпt; 

б) to coordiпate, to ргоrоgне, state, to аssщпе, preгogative: 
в) legislative. to coпfer Іюпошs, сІ1шпЬег. lite peer·s. 

spokesmaп, represeпtative, the Speaker; 

16. Складіть словосполученнЯ, _ використовуючи 
слова, подані в групах а),б); запишіть та перекладіть їх 
українською мовою: 

а) execнtive, state, statute, coпstitнtioпa1 ,' collective, 
supreme, legal, іпtеrпаtіопаІ, to iпte~rate, - to ·' dNermiпe. 
represeпtative, jнdicial. iпtegral. legislativ'e. 'і gоvегпшепtаІ. 
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impartial: 
б) pat1. policies. Ьrавс\1. arbiter. body, appointmeпts, 

power, priпciples . respoпsibility , law. autlюrity, eпactmeпt, 
agreemeпt. 

17. Утворіть речення, об'єднавши початок речення 
(1-5) із закінченпям (а-д). 

І) ТІ1е cotшtry is governed Ьу t\1e govemmeпt ... 
2) lt is опІу tl1e Мопаrс\1 . . . ', \ 
3) Parl iameпt is t\1e legislative body ... 
4) ТІ1е execLІtive ЬrапсІ1 of state power ... 
5) ТІ1е House ofCommoпs .. . 

а) composed oftl1e Monarc\1 апd two cl1ambers. 
б) is tl1e goverшneпt. 
в) Їt1 tl1e паmе of tl1e Qtteeп. 
r) is ап elected апd represeпtative body. 
д) wІю is аЬІе to remit tl1e peвalties imposed ttpoп persoпs 

coпvicted of а ct·ime. 

18. Запишіть відповіді на подані запитання. 

І) Cottld а l1eir of tl1e throпe itl the Uпited Kiпgdom 
sllcceed to t\1e tl1roпe if І1е became а СаtІюІіс? 

2) How has tl1e foпn of power of tl1e moпarcl1y cl1aпged 
over ceпturies? 

3) Wl1at is the moпarc\1 ' s role ів tl1e system of j ustice? 
4) Wlшt are tl1e Queeв ' s ftшctions іп tl1e Parliameпt? 
5) Wl1at is tl1e coпstitutional composition of tl1e 

Parliameпt? 

б) What does tl1e teпn "conveпtioпs of tl1e coпstitlltion" 
mеап? 

7) ls tl1e Parliameпt а democratically e\ected body? 
8) What is tl1e compositioп oftl1e House of Lords? ls it an 

elected cl1amber? 
9) · Wl1icl1 ЬrапсІ1 of state power does tl1e goverшпeпt 

represeпt? 
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10) How is tl1e Prime Miпister elected? 
11) Wlщt are tl1e relationsl1ips betweeп tl1e Pr·irne Міпіstег 

апd tl1e Head of State? 
12) Wl1at is tl1e differeпce betweeп tl1e goverпmeпt апd 

tl1e СаЬіпеt? 

Завдття та текст для додаткового 'lltтшtшt (ТД2) 

19. Прочитайте ТД2 та знайдіть у ньому: 

а) назву вищого законодавчого органу США; 

б) назви nалат вищого законодавчого органу США; 

в) як називають голову держави у США; 

г) назви органів влади, які nредставляють три гілки 

влади в США. 

20. Знайдіть у ТД2 подані слова та 

словосполучення і, поясніть їх українською мовою, до 

кого або до чого вони відносяться: 

coнstitLІtioпality; to str·ike dowп ан act of Coпgr·ess~ 
cor1seпsLІs; tl1e Adtniпistratioп. 

ТНЕ SYSTEM OF CHECKS AND BALANCES 

ТІ1е US CoвstitLІtioп provides fог tl1ree таіп bt·ar1cl1eS of 
goverпmeпt, whicl1 аге sepaгate апd distiпct fюm опе апоtІ1ег. The 
powers given to each are carejitl/y ba/anced Ьу the pmt'eІ·s о/ the 
other two. ЕасІ1 ЬrапсІ1 ser\'es as а cl1eck 011 tl1e otl1ers. This is to 
ke'ep any branch .from gaining І оо much povІ'er m· .fгom misusinR 
its powers. 

Coпgress Ішs tl1e power to tnake la\ІVS, bLІt tl1e Pr·esideпt 

rnay veto any act of Coпgress. Coпgress. іп its ttІrt1, сап override а 
veto Ьу а two-tl1irds vote іп еасІ1 ІюLІsе. Congress can also rejitse 
to provide Junds requested Ьу the President. ТІ1е Presideпt CaJl 

арроіпt importaпt officials of his adrniпistratioп , bLІt tl1ey пшst Ье 
approved Ьу tl1e Seпate. ТІ1е Presideпt са11 also l1ave tl1e power to 
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пате аІІ federal jtІdges; tl1ey, too, І11lІSt Ье approved Ьу tl1e 
Seпate . The courts have the power to determine the constitutionality 
o.f all acts о/ Congress and о/ presidential actions, and to strike 
down those they find unconstitutional. 

Tl1e system of cl1ecks апd balaoces makes compromise 
апd conseпsus пecessary. Compromise is also а vital aspect to 
otl1er levels of goverпmeпt іп tl1e Uпited States. Tl1is systeш 

protects agaiпst extreшes. It шeans, for example. tlшt пеw 

presideпts саппоt radically cl1aпge goverпmeпtal policies just as 
tl1ey wis\1 . For ехашрІе, tl1e Нонsе of Represeпtatives coпtrols 
speпdiпg апd fіпапсе, so tl1e Presideпt tnlІSt l1ave its agreeшeпt fог 
l1is pгoposals апd pгogгammes. Не саппоt declare war, eitl1eг, 

witl10t1t tl1e approval of Coпgress. Іп fогеіgп affairs, l1e is also 
stгoпgly І imited. Ао у treaty пшst first Ье approved Ьу tl1e Seпate . 
lftl1eгe is 110 appгoval, tl1ere ' s 110 treaty. Wl1at tl1e Pгesideпt waпts 
to do. tl1eгefoгe. is ofteп а differeпt tl1iпg from wl1at tl1e Pгesideпt 
is аЬІе to do. \11 tl1e US. tl1erefore. wІ1еп people tl1iпk of "tl1e 
goverшneпt" , tl1ey tІsнally шеап tl1e епtіге system, tl1at is, tl1e 
ExectІtive Вrапс\1 апd tl1e Pгesideпt, Coпg1·ess. апd tl1e coшts. Іп 
fact апd іп ргасtісе, tl1e1·efoгe, tl1e Presideпt (і.е. "tl1e Adшiпistratioп") 
is 110t as powerfнl as тапу people OlІtside tl1e US seem to tl1iпk l1e 
is . Іп сошрагіsоп wit\1 otl1er leade1·s іп systeшs wl1ere tl1e majority 
рагtу fоппs "tl1e goverпшeпt" , І1е is пшс\1 less so. 

21. Дайте відповіді па запитання 

І. How аге tl1e poweгs of а) tl1e Pгesideпt ; Ь) Coпgress; 

с) tl1e SLІpreme Coнrt limited Ьу tl1e system of cl1ecks апd 

balaпces? 
2. Wlщt is tl1e role of compromise іп tl1e Americaп system 

of ГШ111ЇПg t\1e CO\.\Пtry? 
3. Wl1y do tl1e реорІе abroad teпd to exaggerate tl1e роwег 

of tl1e US Presideпt? How do уон LІпderstaпd tl1e sayiпg: "ТІ~е 
Presideпt proposes, Ьнt Coпgress disposes"? 
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Післятекстові зllвдтшя 

22. Запишіть подані речення, підкресліть дієслово
присудок та визначте часову форму та ~;rан, в икому йо1·о 

вжито .в реченні. Перекладіть речении українською 

мовою . 

. І. ТІ1е COІlstitutional priпciples , пrles апd pгactices of tl1e 
Uпited Kiпgdom l1ave пever Ьееп codified . 2. Queeп Elizabet\1 11 , 
who succeeded to tl1e tl1roпe іп 1952. is а11 iпtegral part of tl1e 
legislatur·e· алd tl1e l1ead of tl1e jtrdiciary. 3. ТІ1е топагсІ1у іп tl1e 
Uпited Kiпgdom l1as evolved over tІн; сепtнгіеs fгom absolнte 

personal autlюrity to tl1e preseпt coпstitнtioпal form Ьу wl1icl1 tl1e 
Queen reigпs Ьнt does поt rнІе. 4. Parliameпt is tl1e legislative 
orgaп and is. coпstitutioпally composed of tl1e МопаrсІ1 апd two 
cl1ambers: the Нонsе of Lords апd tl1e Нонsе of Commoпs . 5. Т11е 
СаЬіпеt meets іп private апd its deliberations are secret; по vote is 
takeп, апd, Ьу tl1e рrіпсірІе of ''Cabinet нвавіmіtу" , collective 
respoпsibility is assнmed for а\1 decisioпs takeв. 6. ТІ1е po\ver·s 
giveп to еас\1 are carefнlly balaaced Ьу tl1e poweгs of tl1e оtІ1сг 

two. 

23. Випишіть з текстів 11 семестру 5 речень із 

дієсловом-присудком у пасивному стані. Трансформуйте 

речення, замінивши, де це можливо, пасивний стан 

активним. 

24. Випишіть із ТД2 речення з модальшІми 

дієсловами та їх еквівалеитами ( e.g., ctm, та у, mu.~t. to IJe 
,рЬ/е to, cannot). Перекладіть речення українською мовою 
та поясніть вживання модальних дієслів. 

25. Випишіть з текстів ІІ семестру речеІІни, вІщілс
ні курсивом. Знайдіть в них, підкресліть та визначіть 

неособові форми дієслова. Перекладіть ре•Іення україн

ською мовою. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА .N'!! 1 

1. Запюnіть відповіді на запитання до навчальнИх 
текстів І та 11 семестрів. 

І) Wlю is the Head of State іп tl1e Uпited Kiпgdom? 
2) Wlю presides over tl1e House of Lords? 
З) Wl1y is tl1e system of c/1ecks апd ЬаІапсеs so importaпt? 
4) Wlшt is the role of tl1e courts іп tl1e system of cl1ecks 

апd balaпces? 

5) Whicl1 \aws regulate life іп moderп society? 
6) Wl1y is tl1e пюпаrсІ1 coпsidered to Ье the l1ead of the 

legal system іп tl1e UK? 
7) Wlшt are tl1e mаіп distinctive featшes of tl1e Eпglisl1 

legal system? 

2. Спираючись на формальні ознаки, визначте, до 
якої частини мови відносяться подані нижче слова, 

утворіть з ними словосnолучення заnишіть їхні 

українські еквіваленти. 

Uпaпimity, dеІіЬегаtіоп, agreemeпt, goverшneпt, arbiter, 
codify, гespoпsibility, atІtlюrity, powerfнl, obvious, solemnity, 
uпify, categorize. exercisable, tшificatioп, deficieпcy, equity, 
dнality, powerfнl. 

З. Виnишіть з навчальни·х текстів по одному 

речешво з кожним із поданих нижче слів. Спираючись ІІа 

контекст, визначте та запишіть, якою частиною мови є у 

виписаних вами реченнях ці слова. Перекладіть речення 

українською мовою. 

Representative, judge, state, summon, ·veto, ЬаІапсе1 
extr·eme, '.visl1, order, rttle, iпdividttal, report, remedy, арреаІ, 
sovereigп . 
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4. Заповніть пропуски, утворивши зі слів, поданих 
у дужках в кінці речення, відповідну частину мови. 

Заnишіть та перекладіть речення українською мовою. 

І . ТІ1е Мопаrс\1 makes . . . to аІІ importaпt . . . of state 
(to appoint; official). 2. ТІ1е Qнееп is ап ... part of tl1e . .. (to 
iпtegrate; to legislate). З . Апу ВіІІ passed Ьу tl1e Parliameпt 

slюнld receive tl1e Royal Asseпt to become а ...... (legality; to 
епасt). 

4. ТІ1е Нонsе of Commoпs is ar1 elected апd . . . body (to 
represeпt). 5. Tl1e ... сап also l1ave tl1e ... to пате аІІ federal . . . 
(to preside; powerfнl; to jнdge). 6. Іп civilized societies . . . plays 
ап .. . role іп the . . . апd ... of social . . . огdег (Іаwуег; importaпce; 
to create; to mаіпtаіп; legality). 7. ТІ1еге аге . . . ways of . . . law (to 
vary; category). 8. ТІ1е ... system tl1at . . . today і11 ЕпgІапd апd 

Wales is а prodнct of . . . over mапу сепtшіеs (to legalize; 
existeoce; to evolve). 9 ... . tl1e sovereigп is tl1e fouпtaiп of ... іп 

Englaпd (l1istory; to jLІstify) . І О. ТІ1е .distiпctioп betweeп соттоп 

· .. . апd · :: .· caнsed ... problems (lawfнl; eqнitable; to sigпify). 

5. Запишіть подані слова і словосполучення та 

подайте їхні українські еквіваленти. 

Power; law; rtІie; l1ereditaгy; legislatшe; jLІdiciary ; 

aнtlюrity ; to rнІе; exectІtive; а legal eпactmeпt; сІ1аmЬег ; ап 

elected body; Ьrапс\1 of state power; to sнpe1·vise ; deliberatioпs ; 

powers; to make laws; to strike dowп acts of Coпgress; extremes; 
tl1e majority party; strictly eпforced social ГLІІеs; to оЬеу tl1e law; 
social jtІstice; law гeports; рLІЬІіс law; tl1e legal professioп; to 
iІ\COrporate; to ameнd or repeal ; admiпistІ"atioп of jнstice . 

6. Запишіть подані слова і словосполучення та 

подайтеїхніанглійські еквіваленти: 

соціальні норми; підтримувати nорядок; мати 

обов'язкову юридичну силу; конституційні nринциnи; 

конститущиНІсть законів; статутне nраво; nом ' якшувати 

nокарання ; збирати та розnускати парламент; призначати 
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перерву в роботі парламенту ; законопроект; державна влада; 

обирати ; призначати; одностайність; офіційно прийнятий ; 

правова система; судова система; право справедливості; 

загальне право; управляти; вищі суди; члени суддівського 
корпусу; здійснювати правосуддя; суддя; мировий суддя; від 

імені; джерело права; правовІ принципи; положення закону. 

7. Запишіть до слів групи (а) синоніми, а до слів 
групи (б) антоніми: 

а) to allow, official, party, to pass, statLІte, to гLІІе, 

аLІtІюгіtу, рLІп isl1meпt; 

б) to violate, civil, iпferior, iпjLІstice, biased, \egal , to 
sшлmоп, co11stitLІtioпa І. 

8. Запишіть речення, визначте час та стан дієслова
присудка, запишіть переклад речень українською мовою. 

І . Мапу factors Ішvе coпtribLІted to tl1e developmeпt of 
tl1e пюdегп Eпg\is\1 legal system . 2 . ТІ1е poweгs giveп to еас\1 
Ьrапс\1 of power are carefLІIIy ЬаІапсеd Ьу tl1e otl1er two. 3. ТІ1е 
system of c\1ecks апd ЬаІапсеs makes compromise апd coпseпsLІs 
песеssагу . 4. Не саппоt dec\are war, eitl1er, witlюLІt tl1e approval 
of Coпgгess. 5. Coпgгess l1as tl1e роwег to make \aws, bLІt tl1e 
Presideпt may veto any act of Coпgress. 6. ТІ1е sепіог jLІdiciary is 
appoiпted Ьу tl1e Crowп . 7. ТІ1е early со111111011 law \Vas body of 
гLІІеs гesLІitiпg fгom а Lll1ificatioп of tl1e law апd CLІstom of 
ЕпgІш1d іпtо опе syste111 of law. 8. ТІ1е coпstitLІtioпal ргіпсірІеs 
l1ave пever Ьееп codified. 9. Law a\so сап Ье divided іпtо private 
\aw апd рLІЬІіс law. \0. ТІ1е modem legal system is іп тапу 

1·espects very differeпt from tl1at fгom wl1icl1 it \1as evolved. 
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