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Посібник укладений у межах підготовки до прове-
дення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-
2012 і призначений для співробітників органів внут-
рішніх справ, котрі будуть безпосередньо спілкувати-
ся з іноземцями в ході виконання своїх професійних 
обов’язків. 

Розмовник містить матеріал, який допоможе прак-
тичному працівнику міліції встановити первісний ко-
нтакт з іноземцем, провести його опитування, отрима-
ти корисну інформацію, надати йому ті чи інші відо-
мості та допомогти в разі необхідності.  

Посібник складається з окремих розділів, які відо-
бражають основні теми, з яких правоохоронцям дове-
деться спілкуватися з іноземцями в місті, на стадіоні, 
в інших громадських місцях. Матеріал розмовника 
включає готові фрази, використовувати які можна в 
типових комунікативних ситуаціях, а також додатко-
вий лексичний матеріал, який сприятиме розширено-
му та більш змістовному спілкуванню. Наведені та-
кож приклади можливого реагування з боку іноземця. 

Використання розмовника допоможе практичним 
працівникам вести елементарну бесіду з таких тем, як 
вказування напрямку руху та допомога іноземцю, що 
заблукав, безпека на стадіоні, долікарська медична 
допомога тощо  

Окремі розділи присвячені спілкуванню з інозем-
цем, який є потерпілим, свідком або підозрюваним у 
скоєнні злочину, що дає можливість оперативного 
отримання інформації для успішного розслідування 
по гарячим слідам.  



Наведений у розмовнику довідковий матеріал спри-
ятиме більш ефективному обміну інформацією між 
співробітниками правоохоронних органів і представ-
никами зарубіжних країн. 

Розмовник буде також корисним для правоохорон-
ців, що вивчають англійську мову самостійно або в 
складі навчальних груп. Деякі розділи можуть бути 
використані для мовної підготовки в іншій цільовій 
аудиторії, зокрема під час навчання стюардів. 

Автор висловлює подяку старшому викладачу 
кафедри іноземних мов Святовцю В. В. за технічну 
допомогу, надану під час підготовки розмовника до 
видання. 

О. С. Левашов 


