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Методичні рекомендації щодо організації самостійної та 
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Дніпро, 2016. –  38 с. 

 

 

Пропоновані методичні рекомендації є допомогою майбутнім 
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ВСТУП 

Рівень професіоналізму юриста визначається не тільки 

ґрунтовним знанням законів, а й умінням застосувати здобуті 

знання на практиці, укладати фахову документацію. Тісний зв’язок 

між юридичними діями і актами мовлення у різних його формах 

вимагає підвищеної уваги до мовної підготовки юриста, розвитку в 

майбутнього фахівця свідомого ставлення до слова як основного 

інструмента вирішення професійних завдань. 

Курс продовжує цикл мовних дисциплін у вищому 

юридичному навчальному закладі. Дисципліна безпосередньо 

пов'язана з проблемами функціонування мови в суспільстві, 

питаннями підвищення культури усного й писемного мовлення, 

правилами організації мовних одиниць залежно від вибору типів 

мовлення у сфері офіційно-ділової і професійної комунікації. 

Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка 

особи незалежно від її віку, фаху, посади. Навряд чи матиме 

належний авторитет і вплив той, хто не вміє правильно висловити 

свою думку, хто не користується виражальними мовними засобами, 

неспроможний дібрати лексичні вирази відповідно до конкретної 

ситуації.  

Юридична освіта спрямована на формування фахової 

культури, важливими складовими компонентами якої, безумовно, є 

мовна компетенція та комунікативна досконалість.  

Нагальною справою національного відродження України є 

піднесення культури мови суспільства, озброєння знанням 

стилістичних багатств рідної мови насамперед молоді, яка здобуває 

вищу гуманітарну освіту і яка використовуватиме слово як 

знаряддя професійної діяльності, як носій інформації, як засіб 

управління, морального й психологічного впливу і в такий спосіб 

сприятиме піднесенню культури й духовності народу, 

гуманістичним та демократичним зрушенням у світогляді, науці, 

культурі. 

Одним із пріоритетних напрямів сучасної освіти, зазначеним 

у національній доктрині розвитку освіти, є розвиток високої мовної 

культури громадян, виховання поваги до державної мови. Уміння 

володіти мовою виступає багатокомпонентним, комплексним 
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поняттям, яке передбачає й індивідуальне багатство словникового 

запасу носія мови, і чистоту, ясність, точність, виразність, 

правильність його мовлення, і розуміння значення слів та його 

варіантів, і розрізнення мовних засобів за їх стилістичним 

забарвленням, і досконале знання різних моделей конструювання 

речень засобами цієї мови, і розуміння національних особливостей 

формотворення, словотворення й мовленнєвого етикету, а також 

уміння надати фонетико-інтонаційної виразності своєму мовленню. 

Мовна й мовленнєва компетенція стає потужною та ефективною 

передумовою у професійній підготовці національних кадрів у 

галузі права, бо ж представники еліти народу, його найосвіченіші 

верстви і повинні бути носіями зразкової мови.   

Опанування принципами й засадами професійно-ділової 

комунікації – є, безумовно, свідченням комунікативної 

компетентності спеціаліста-юриста, його професійної зрілості. Від 

ступеня сформованості мовної, термінологічної й ділової культури 

істотно залежить результативність службового спілкування.  

Мета навчальної дисципліни: 

навчальна – формування системи знань з предмета, набуття 

вмінь здобувати і засвоювати отриману навчальну інформацію; 

розвиваюча – розкриття особливостей мовних засобів 

передусім у межах офіційно-ділового стилю та його підстилів – 

адміністративного, законодавчого, юридичного комплексний; 

аналіз мови спеціальності, розкриття принципів структурної будови 

та мовних особливостей україномовного фахового тексту щодо 

його комунікативних властивостей у конкретних сферах 

функціонування (офіційно-діловому та науковому стилях 

мовлення), особливостей документування, напрацювання навичок 

свідомого вибору й використання правничих термінів; формування 

умінь і навичок з підготовки, укладання,  оформлення та 

редагування юридичних документів; 

виховна – підвищення культури укладання документів, 

сприяння розкриттю принципів організації україномовного тексту 

щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах 

функціонування (офіційно-діловому та науковому стилях 

мовлення). 
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Завдання навчальної дисципліни: вироблення у студентів 

концептуального розуміння основних теоретичних засад культури 

ділового та професійного писемного мовлення, формування логіко-

поняттєві моделі спеціальної термінології згідно з обраним фахом, 

формування на їх основі стійких практичних навичок грамотного 

спілкування в сфері професійної комунікації, вироблення навичок 

доцільно пристосовувати отримані теоретичні знання до практики 

укладання службової документації, поліпшення рівня 

орфографічної та пунктуаційної грамотності; вироблення 

розуміння і формування навичок у застосуванні комунікативних 

ознак культури ділової мови: повнота, точність, стислість, 

переконливість, достовірність;навчання доцільно застосовувати 

отримані теоретичні знання до практики укладання службової 

документації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант 

(студент, слухач) повинен набути таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні: питання щодо правового статусу 

державної мови, Конституційні засади функціонування мов в 

Україні; поняття норми як основи сучасної української літературної 

мови; поняття стилю як визначника характеру усного та писемного 

професійного спілкування; сутність основних понять дисципліни; 

види й реквізити сучасних ділових паперів; особливості ділової 

мови на усіх її рівнях (орфографічному, лексичному, 

морфологічному, синтаксичному, стилістичному);  

2) на фундаментальному рівні: закономірність використання 

мови в  діяльності юриста; проблему текстуальності права; 

специфіку сучасної української юридичної терміносистеми; 

особливості перекладу слів та словосполучень з ділової мови і 

фахової термінології; сучасний етикет ділових паперів;  

3) на практично-творчому рівні: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах; основні методи та 

прийоми редагування фахового (юридичного) тексту. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською 

мовою; згідно з правилами вимовляти, писати, використовувати 
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ділову й термінологічну лексику за фахом і використовувати свої 

знання у практичній діяльності; 

2) на алгоритмічному рівні: складати за існуючими правилами 

конкретні види сучасних ділових паперів; володіти технікою 

вибору слова та редагування у ході професійної діяльності;. 

3) на евристичному рівні: самостійно працювати над 

удосконаленням знань з української мови; користуватися 

лексикографічними джерелами; дотримуватись послідовності й 

точності викладу думок у писемному мовленні; перекладати, 

уникаючи явища інтерференції, тексти ділового і фахового 

спрямування;  

4) на творчому рівні: складати з урахуванням узусу та 

комунікативних цілей наукові тексти різних жанрів; культивувати 

український мовленнєвий етикет; редагувати писемні та усні тексти 

правознавчого характеру; вдосконалювати професійну мовленнєву 

культуру працівника міліції. 

Однією з форм організації навчального процесу з дисципліни 

«Юридичне документознавство»  є самостійна та індивідуальна 

робота, за якої викладач організує детальний розгляд студентами 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальне 

виконання відповідно до сформульованих завдань. 

Методичні рекомендації  укладено відповідно до навчальної 

програми, робочої навчальної програми, тематичного плану 

дисципліни, визначають загальну спрямованість курсу та 

обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти 

п’ятого курсу юридичного факультету протягом осіннього 

семестру. Вони містять перелік ключових термінів і понять, 

контрольні запитання до кожної теми, що допомагають  закріпити 

набуті теоретичні знання, розвивати творче мислення студентів й 

складати документи; практичні запитання, що дозволяють 

перевірити успішність засвоєння набутих теоретичних знань з теми 

на практичному рівні. Комплексний підхід під час вивчення кожної 

теми допомагає краще засвоїти новий матеріал. 

З метою задоволення інтересу студентів до проблемних 

мовних питань запропоновано теми реферативних робіт, готуючись 
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до яких, студенти отримують навички самостійної роботи. 

Пропоновані теми для самостійної роботи студентів передбачають 

ознайомлення з теоретичним матеріалом щодо особливостей 

усного та писемного спілкування, культури мовлення, укладання 

фахової документації.  

Питання, винесені на самостійне опрацювання, виносяться на 

підсумковий семестровий контроль.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант 

(студент, слухач) повинен набути таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні:  

 питання щодо правового статусу державної мови, 

Конституційні засади функціонування мов в Україні;  

 поняття норми як основи сучасної української літературної 

мови;  

 поняття стилю як визначника характеру усного та писемного 

професійного спілкування; 

2) на фундаментальному рівні:  

 закономірність використання мови в правотворчій й 

правозастосовчій діяльності;  

 проблему текстуальності права;  

 специфіку сучасної української юридичної терміносистеми; 

3) на практично-творчому рівні:  

 основи професійної комунікації в писемній та усній формах;  

 ідентифікувальні ознаки мовлення, що мають важливе значення 

при проведенні лінгвістичних експертиз;  

 основні методи та прийоми редагування фахового тексту. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні:  

 вільно володіти українською мовою;  

 використовувати свої знання у практичній діяльності 

(усне/писемне мовлення); 

2) алгоритмічному рівні:  
 володіти технікою вибору слова та редагування у ході 

професійної діяльності; 

3) на евристичному рівні:  
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 самостійно працювати над удосконаленням знань з української 

мови;  

 користуватися лексикографічними джерелами;  

 дотримуватись послідовності й точності викладу думок як в 

усному, так і в писемному професійному мовленні. 

4) на творчому рівні:   

 культивувати український мовленнєвий етикет;  

 редагувати писемні та усні тексти правознавчого характеру;  

 вдосконалювати професійну мовленнєву культуру правника. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 год. / 2 

кредити ECTS. 
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1. Тематичний план  

з дисципліни «Юридичне документознавство» 
 

№
 т

ем
и

 

Назви тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 

Кількість годин  

за видами занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

. 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

ів
 

П
р
ак

ти
ч
н

и
х
 

М
К

 (
го

д
и

н
) 

1 Предмет, завдання 

курсу «Юридичне 

документознавство

», його роль  у 

професійній 

діяльності. 

Конституційні 

засади мовної 

політики в Україні. 

 

6      6 

2 Офіційно-діловий 

стиль у фаховому 

мовленні юриста. 

Документ як 

основний вид 

офіційно-ділового 

стилю. 

 

8 2 2    6 

3 Писемне ділове 

мовлення. 

Мовностильові 

особливості текстів 

службових 

документів. 

 

8      8 
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4 Особливості 

перекладу 

українською мовою 

фахової лексики і 

текстів. 

 

10 2   2  8 

5 Принципи та 

правила 

оформлення 

документів 

організаційної 

діяльності.  
 

8 2   2  6 

6 Принципи та 

правила 

оформлення 

розпорядчих 

документів. 

 

8      8 

7 Довідково-

інформаційні 

документи: 

особливості 

укладання. 

 

6      6 

8 
Основні правила 

оформлення 

підсумкових 

службових 

документів.  

 

4      4 

9 Загальна 

характеристика 

службових 

документів 

6      6 
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працівника органів 

внутрішніх справ.  

 

10 Особливості 

оформлення 

цивільно-

процесуальної 

документації . 

 

8 2   2  6 

 Усього за семестр 72 8 2  6  64 

 Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 
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Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 

роботи 

 

Виконуючи самостійну роботу, студент повинен: 

1. Ознайомитись та проаналізувачи чинне законодавство, яке 

запропановано у темі. 

2. Дати у зошиті порівняльну оцінку цього законодавства. 

3. Дати письмово відповіді на теоретичні питання до теми. 

 

 

 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання курсу «Юридичне 

документознавство», його роль  у професійній діяльності. 

Конституційні засади мовної політики в Україні. 

 

План 

1. Мова і професія. Мета і завдання курсу «Юридичне 

документознавство», його роль у майбутній професійній 

діяльності.  

2. Українська мова – національна мова українського народу. 

Складові частини загальнонаціональної мови.  

3.Роль мови в суспільному житті. Функції мови. 

4. Мовна норма та її соціальне значення. Види мовних норм. 

5. Правовий статус української мови в Україні.  Концепція 

державної мовної політики. 

6. Поняття «юридичний документ», їх види та функції. 

 

Ключові терміни та поняття: основні функції мови 

(комунікативна та мислетворча), державна мова, мовна політика, 

літературна мова, мовлення, усна та писемна форми літературної 

мови, мовна норма, ознаки мовної норми (системність, 

стабільність, обов’язковість); види мовних норм (орфографічні, 

орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, 

стилістичні), контекст, доречність мовлення. 
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Практичні завдання: 

1. Прочитайте Закон «Про мови в УРСР» (1989)  і Закон 

України «Про засади державної мовної політики» (2012). Подайте 

письмовий порівняльний аналіз цих документів. 

 2. Дайте відповіді на питання: 

а) Роль державної мови в Україні у становленні юриста. 

б) Законодавча база України про державний статус 

української мови. 

3. Вивчіть напам’ять статтю 10 Конституції України. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 

2. 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 

грудня 2004 р. №2222-IV. Станом на 1 січня 2006 р. – К., 2006. 

3. Про мови в Українській РСР: Закон УРСР від 28 жовтня 1989 р. 

№8312-11. 

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 

року // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – №1. 

5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. 

6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 

1991.  

7. Грушевський М. Про українську мову та українську справу. – 

К., 1907. –С.72. 

8. Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Урядовий кур’єр. – 

2000. – 20 квіт. (№73). 

9. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: 

Навч.посіб. –3-тє вид., випр. і доп. – К., 2008. 

10. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / 

С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – К., 

2006. 

11. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004.  

12. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. 

Навч. посібник. – К.,2007. 
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13. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: 

Навчальний посібник. – К., 2004.  

 

ТЕМА 2. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні 

юриста. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. 

 

План 

1.Ділове мовлення в Україні в його історичному розвитку. Традиції 

―ділової мови‖ Київської Русі. 

2. Офіційно-діловий стиль мовлення: основна функція, обставини 

мовлення, сфера вживання, загальні ознаки, підстилі. 

3.Історія й значення (широке й вузьке) поняття «документ».  

4.Основні властивості документів та вимоги до них. 

5. Типологія ділових паперів. 

6. Реквізити як обов’язкові елементи документа.  

7.Сучасний етикет ділових паперів. 

 

Ключові терміни та поняття: стилістика мови, стилістика 

мовлення, функціонально-стилістична диференціація, офіційно-

діловий стиль, підстиль, жанр. 

 

Практичні завдання: 

1. Назвіть основні риси офіційно-ділового стилю. Доберіть і 

проаналізуйте текст офіційно-ділового стилю за такими 

критеріями: сфера використання, функціональне призначення, 

основні характерні ознаки, основні мовні ознаки тексту.  

2.Які функційні стилі обслуговують наведені сфери і жанри 

спілкування? 

2.1. 

1) побутові стосунки з рідними, друзями, знайомими, колегами 

2) офіційні й ділові стосунки державних і приватних осіб  

3) наукові та освітянські стосунки, шкільні і вузівські підручники, 

посібники, науково-популярні журнали, наукові праці (статті, 

монографії) 

Відповіді: 

а) розмовний; б) науковий; в) офіційно-діловий 
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2.2. 

1) виступи по радіо, телебаченню, на зборах, мітингах; статті в 

газетах, журналах 

2) наукові та освітянські стосунки 

3) мистецтво слова 

Відповіді: 

 а) художній; б) публіцистичний;  в) науковий 

 3. Прочитайте фрагмент з тексту документа. Визначте, який 

це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; 

в) походженням; г) місцем виникнення. Назвіть реквізити цього 

документа. Поясніть орфограми в підкреслених словах. 

 За період стажування під керівництвом наставника особисто 

прийняла до свого провадження і розслідування 5 кримінальних 

справ, які порушила за ознаками таких статей, які в порядку ст. 225 

КПК України направлені до суду. 

 За час стажування поглибила знання з питань 

правозастосування у сфері цивільних, трудових та кримінально-

правових правовідносин, набула навичок у розслідуванні 

кримінальних справ, необхідних для використання в практичній 

роботі. 
 

Рекомендована література до Теми 2:  
1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний 

посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с. 

2.Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – 

224с. 

3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

5.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. – К.: НАВСУ 2003. – 500с. 

 

ТЕМА 3. Писемне ділове мовлення. Мовностильові 

особливості текстів службових документів. 
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План 

1. Особливості писемного ділового мовлення (у порівнянні з 

усним). 

2. Способи викладу матеріалу в документі. Документи високого та 

низького рівня стандартизації. 

3. Орфографічні норми в мові документів. 

4. Специфіка лексичного складу ділових паперів. 

5. Особливості ділової мови на морфологічному рівні. 

6. Особливості мови ділових паперів на рівні синтаксису.  

 

Ключові терміни та поняття: документ, писемне 

мовлення, юридична термінологія, речення, юридична техніка. 
 

Практичні завдання:  

1. Визначте, який вид ділового мовлення ілюструють наведені 

тексти (усне, писемне)? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Текст 1 

Захисна промова С. Андрієвського у справі М.Андреєва 

 Панове присяжні засідателі! 

 Убивство дружини чи коханки, так як і убивство чоловіка чи 

коханця, інакше, позбавлення життя найближчої людини на світі, 

щоразу викликає у нас найглибші душевні переживання. Вам  слід 

зрозуміти обидвох і сказати про них щиру правду, зважаючи на те, 

що вони одне одного не розуміли, тому що завжди домінує істина: 

―чужа душа – темний ліс‖. А в шлюбі, де, здавалося б, у чоловіка і 

жінки одне тіло, - це загальне правило підтверджується особливо 

часто. 

 До речі, навряд чи знайдеться інша пара, така гармонійна 

зовні і така роз’єднана з середини, як Андреєв і Зінаїда Миколаївна. 

 Подивимося, як же склалися і поєдналися їхні долі. 

 Почнемо з чоловіка. 

 Перший раз він одружився у 23 роки. Шлюб був спокійний, 

без особливого захоплення. Дівчина була із гарної сім’ї, на три 

роки молодша Андреєва. Пожружжя зажило дружно. Андреєв був 

вірним чоловіком. Різноманітності в жінках він не шукав, не любив 

і навіть не розумів. Він був із породи  ―однолюбів‖. Так тривало 
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більше десяти років. Лише на тридцять п’ятому році перед 

Андреєвим з’явилася спокуса в образі Сари Левіної. Наперекір 

своїй волі був він одурманений. У ньому заговорила, якщо хочете  

―друга молодість‖, тому що перша пройшла непомітно. Це 

фатальне почуття, природний потяг до жінки, заполонило 

стриманого і нерозпусного чоловіка значно  глибше і повніше, ніж 

перше... (Молдован В.В. Риторика: загальна та судова: 

Навч.посіб.-2-ге вид.-К.: Юрінком Інтер, 1999.-С.135-136). 

   

Текст 2 

Аудиторський висновок 

про достовірність, повноту та відповідність 

законодавству   бухгалтерської звітності акціонерного 

банку “Ажіо” 

 

Аудиторська фірма ―Аудит України‖ перевірила звітність 

банку за період з 1 січня по 31 грудня 2000 року на підставі Закону 

України ―Про аудиторську діяльність‖. 

Перевіркою встановлено: 

1. Установчі документи акціонерного банку ―Ажіо‖ 

складено згідно з чинним законодаством України. 

2.Бухгалтерський облік здійснюється згідно з Положенням 

―Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні‖ № 

250 від 3 квітня 1993 року, методичними положеннями, 

нормативними актами Національного банку України. 

За період з 1 січня по 31 грудня 2000 року бухгалтерська 

звітність правдиво та об’єктивно відображає стан банку. 

 

Директор аудиторської фірми 

―Аудит України‖             (підпис)                                    О.І. Шатохіна 

 

Сертифікати:              серія А № 000192,    серія Б № 000025 

 

Дата 

 

Печатка 
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2. Перекладіть з російської мови на українську поданий 

текст. 

 Конфискация – это безвозмездное изъятие государством 

имущества в качестве санкции за правонарушение. Она 

допускается лишь в случаях и в порядке, установленных 

законодательством Украины, в частности Уголовным кодексом 

Украины, Кодексом Украины об административных 

правонарушениях за корыстные преступления и административные 

проступки. В соответствии со ст. 29 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях допускается конфискация 

предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным 

объектом правонарушения. Особенностью конфискации является 

то, что она может применяться лишь к гражданам, которым 

имущество принадлежит на праве собственности.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Артикуца Н. Мова права і юридична термінологія.-К., 

2004.  

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Надія Денисівна 

Бабич.- Львів: Світ, 232 с.   

3. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: 

Навч.посіб.-3-тє вид., випр. і доп.-К., 2008. 

4. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / 

С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - К., 

2006. 

5. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. Навч. посібник-

довідник.-К., 2008. 

6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004.  

7. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник 

для вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

 

ТЕМА 4. Особливості перекладу українською мовою 

фахової лексики і текстів. 
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План 

1.Поняття про текст, його ознаки. 

2.Засоби організації зв’язного тексту: модель, мовні засоби, 

специфіка. 

3.Складні випадки перекладу українською мовою сталих 

іменниково-прикметникових словосполучень фахово мови. 

Українські та російські іменники-відповідники з різним 

граматичним значенням роду та числа. 

4.Особливості перекладу граматичних форм ступенів порівняння 

прикметників (у порівнянні з російською мовою). 

5.Специфіка перекладу усталених прийменникових конструкцій 

фахової мови (у порівнянні з російською мовою). 

6.Особливості перекладу дієслівних форм і зворотів у фахових 

текстах. 

7.Редагування як процес удосконалення фахового тексту. 

 

Ключові терміни та поняття: документ, писемне 

мовлення, переклад, редагування, юридична термінологія, речення, 

юридична термінолексика. 

 

Практичні завдання: 

1. Запишіть українські відповідники до поданих російською 

мовою терміноодиниць та сталих словосполучень професійної 

мови. 

а) Обличитель, образец почерка, общая амнистия, 

общественность, оглашение приговора, осведомитель, 

освидетельствование, первичная документация, перекрестный 

допрос, перерасчет.  

б) Угроза разоблачения, уличающий, уполномоченный,  

ущерб здоровью,  фактор, фальсификация, филиал, функции 

надзора за соблюдением закона,  функционирующий,  халатность. 

в) Адвокатская защита, беглец, безвинно осуждѐнный, 

вооружонная банда, заявитель, злодеяние, лишение свободы, 

оперативный работник, преступная бездеятельность, свидетель. 

2.Перекладіть текст українською мовою. 
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Закон не только регламентирует основания и порядок 

деятельности  органов дознания и предварительного следствия, но 

и обязывает  надлежащим образом ее документировать, то есть 

полно и всесторонне отражать в процессуальных документах ход и 

результаты следственных и иных процессуальных действий. 

 Фактически протоколы любых следственных действий 

содержат  признаки  как  основного, так  и  вспомогательного  

доказательства. 

3. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти. 

 Запрошуємо прийняти участь в науково-практичній 

конференції. Директор приймає по службовим справам з трьох 

годин. Секретар пішов по ділам служби. У цьому питанні ми 

розберемося. Першим ділом треба вирішити це питання. 

Міністерство дає добро. Збори відбудуться в три години. 

Приступаєм до обговорення. Нарада по проблемам... 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
1.Артикуца Н. Мова права і юридична термінологія.-К., 2004.  

2.Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: 

Навч.посіб.-3-тє вид., випр. і доп.-К., 2008. 

3.Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / 

С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. - 4-е вид., перероб. і доп. - К., 

2006. 

4.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004.  

5.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

6.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення 

правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.  

7.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.-

6-те вид.-К., 2008. 

 

ТЕМА 5. Принципи та правила оформлення документів 

організаційної діяльності.  
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План 

1.Статут. Реквізити, мовні особливості побудови тексту. 

2. Положення. Реквізити, мовні особливості побудови тексту, 

зразки. 

3. Інструкція та її види. Реквізити, мовні особливості побудови 

тексту. 

4. Правило. Реквізити, зразки, мовні особливості побудови тексту. 

5.Уживання великої літери в текстах офіційно-ділового стилю 

мовлення. 

 

Ключові терміни та поняття: документ, організаційні 

документи, постанова, положення, статут, правила, інструкція, 

посадова інструкція. 
 

Практичні завдання: 

1. Продовжіть речення: 

Статут – це… 

Інструкія – це…. 

Правила - …  

Реквізитами правил як документа є …. 

2. Побудуйте правильно словосполучення, використовуючи 

слова, подані у дужках, та ставлячи іменники у потрібному 

відмінку. Поясніть свій вибір. 

 Літак було знято з виробництва (у зв’язку з, з-за, за, завдяки, 

в силу, через) його конструктивні недоліки; відмовити (по причині, 

з-за, у зв’язку з, через) відсутність належних приміщень; розв’язати 

питання (з, про, через) постачання товару; подати заяву (про, на, 

по) звільнення; рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у 

відповідності до, згідно з) наказ; робота виконана (з, по, відповідно 

до) інструкція. 

3. Визначте, з якими галузями права пов’язані зазначені 

поняття: 

Майно, рецидив, контрабанда, громадянське суспільство, 

житлове приміщення, верховенство закону, емфітевзис, виборча 

дільниця, договір перевезення, пропорційна та мажоритарна 

виборчі системи, лізинг. 
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Рекомендована література до Теми 5:  
1. Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / 

К.Г. Городенська. – К. : Наукова думка, 2003. – 199 с. 

2. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. 

Словотвір. Морфонологія : навч. посіб. / В.О. Горпинич. – К. : 

Вища школа, 1999. – 207 с. 

3. Горпинич В.О. Українська морфологія : навч. посіб. / 

В.О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. – 364 с. – Бібліогр.: 

с. 351. 

4. Грищенко А.П. Суфіксальний словотвір прикметників в 

українській мові / А.П. Грищенко // Словотвір сучасної української 

мови. – К., 1973. – С. 119–170. 

5. Дьяков А.С. Основи термінотворення / А.С. Дьяков, Т.Р. Кияк. 

З.Б. Куделько. – К. : Academia, 2000. – 216 с. 

6. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів 

у сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 

1984. – 251 с. 

7. Марченко В.С. Структурно-словотвірні особливості української 

термінологічної лексики (Термінологія техніки) / В.С. Марченко // 

Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К., 

1984. – С. 149–169. 
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4. Змістовий модуль 2 

 

ТЕМА 6. Принципи та правила оформлення 

розпорядчих документів. 

План 

1. Наказ як розпорядчий документ. Види наказів. Реквізити. 

Правила оформлення, структура тексту, типові мовні кліше. 

2. Розпорядження як документ. Спільні й специфічні риси наказів і 

розпоряджень. Правила оформлення, типові мовні кліше. 

3. Вказівка як розпорядчий документ. Реквізити. Особливості 

написання, типові мовні кліше. 

4.Постанова як розпорядчий документ. Реквізити. Особливості 

написання, типові мовні кліше. 

5.Рішення як документ. Реквізити. Правила оформлення, структура 

тексту, типові мовні кліше. 

5.Особливості вживання дієслівних форм у розпорядчих 

документах. 

6.Протокол як розпорядчий документ. Види протоколів. Правила 

оформлення, структура, вживання типових мовних кліше. 

7. Витяг з протоколу як документ. 

. 

Ключові терміни та поняття: документ, розпорядчі 

документи, наказ, розпорядження, вказівка. 

 

Практичні завдання: 

1. Продовжіть речення: 

Наказ – це ... 

Накази щодо особового складу реґламентують ... 

Кожний пункт наказу починається з ... 

Реквізити наказу такі: ... 

Наказ набуває чинності з моменту ... 

 2.Із слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на Вашу думку, 

є доцільним: 

 (Здатний, здібний) домогтися великих результатів; критичне 

(ий) (стан, становище, положення); (вникати, уникати) в суть 

справи; (тактовне, тактичне) зауваження; алфавітний (покажчик, 
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показник); (привласнювати, присвоювати) майно; (привласнювати, 

присвоювати) почесне звання; (добиватися, домагатися) 

роззброєння.  

3.Перекладіть українською мовою і запишіть фаховий 

мікротекст. Поясніть особливості та складні випадки перекладу. 

Статья 64. Доверенность. 

Доверенностью признается письменное полномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. 

Доверенность юридическому лицу может быть выдана 

только для совершения сделок, не противоречащих его уставу 

(положению) или общему положению об организациях данного 

вида. 

Выдача доверенности является односторонней сделкой. В 

связи с этим на нее распространяются все правила, регулирующие 

сделку. 

По содержанию и объему полномочий, содержащихся в 

доверенности, они делятся на следующие виды: 

1. Разовые – доверенности, выдаваемые на совершение 

одного определенного действия (например, на покупку 

автомобиля); 

2. Специальные – доверенности, выдаваемые на совершение 

группы однородных действий (например, на получение заработной 

платы в течении года); 

3. Генеральные (общие) – доверенности, выдаваемые на 

совершение различных юридически значимых действий в течение 

определенного времени (например, генеральная доверенность на 

управление автомобилем с правом его продажи). 

Совершение доверенности – односторонняя сделка, из чего 

следует, что согласие представителя не требуется. Однако следует 

заметить, что в основе доверенности, как правило, лежит договор. 

А доверенность имеет первостепенное значение для третьих лиц, с 

которыми вступает в гражданско-правовые отношения 

представитель, а не для самого представителя или представляемого  
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Рекомендована література до Теми 6:  
1. Безпояско О.К. Іменник / Олена Костянтинівна Безпояско  

// Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика 

української мови. Морфологія: підручник. – К.: Либідь, 1993. – С. 

16 – 93. 

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика Сучасної 

української мови: Використання морфол. засобів мови: Навч. 

посібник / Галина Йосипівна Волкотруб. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 

176с.  

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4. Загнітко А.П. Категорія роду в системі граматичних 

категорій іменника / А.П. Загнітко // Мовознавство. – 1987. –  №2. – 

С.62 – 67. 

5. Загнітко А.П. Функції граматичних форм роду іменників / 

А.П. Загнітко  // Укр.  мова та літ. в школі. – 1990. – №6. – С. 50 –

54.  

6. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник 

для вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

7. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні 

юристів: Навчальний посібник.-К, 2007.  

 

 

ТЕМА 7. Довідково-інформаційні документи: особливості 

укладання. 

План 

1. Доручення як особистий документ. Види доручень. Реквізити. 

Особливості написання. 

2.  Розписка як особистий документ: види, реквізити, особливості 

написання.  

3.  Довідка як інформаційний документ. Види. Реквізити. Вживання 

типових мовних кліше. 

4. Пояснювальна записка як службовий інформаційний документ: 

види, реквізити, мовні особливості.  

5.Супровідний лист як вид службового інформаційного документа: 



 27 

призначення, реквізити, особливості написання. Етикет ділового 

листування. 

6. Запрошення як інформаційний документ: види, реквізити, 

структура тексту, особливості написання. 

7.Телеграма і телефонограма як термінові документи. Особливості 

телеграфного стилю. 

8. Протокол як інформаційний документ. Види протоколів. 

Правила оформлення, структура, вживання типових мовних кліше. 

9. Посвідчення як інформаційний документ. Види посвідчень. 

Реквізити. Структура тексту, особливості написання. 

 

Ключові терміни та поняття: документ, реквізит, 

довідка, доповідна та пояснювальна записки, довідка, службовий 

лист, телеграма, телефонограма, факс. 

 

Практичні завдання: 

1. Складіть пояснювальну записку стосовно запізнення на 

заняття та підготуйте комплект інших взірців службових 

інформаційних документів. 

2. Знайдіть змістові й мовні/мовленнєві помилки в 

оформленні наведених нижче видів особових документів. Додайте, 

якщо треба, відсутні реквізити та скоригуйте тексти документів. 

 

Ректорові Кіровоградського 

Національного університету 

Петрову С.І. 

 

Розписка  

 

 Я, Філон Ю.А., одержав від Сафонова О.М. 500 грн. 

Зобов’язуюся повернути всю суму. 
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Начальнику факультета № 1 

                                                          Національної академії  

                                                                  внутрішніх справ України 

                                                      полковнику міліції 

                                               Карпенку А.О. 

 

пояснювальна записка 

 

 12.09.2012р. спізнився на роботу тому, що  під час виїзда з 

гаражу виявив неполадки у роботі двигуна свого авто на усуненя 

яких було витрачено 30 хвилин. 

 

Старший викладач  

кафедри кріміналістики 

майор міліції 

Погрібний О.О. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

2.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

3.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. – К.: НАВСУ 2003. – 500с. 

4.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

5.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

6.Кацавець Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та 

текстах: Навчальний посібник / Антоніна Семенівна Токарська. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272с.  

7.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення 

правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.  

8.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.-
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6-те вид.-К., 2008. 

 

ТЕМА 8. Основні правила оформлення підсумкових 

службових документів.  

План 

1.Звіт як підсумковий документ. Види звітів. Реквізити. Структура 

тексту. Особливості написання, типові мовні кліше. 

2. Уживання дієслівних форм на –но, -то в підсумкових 

документах. 

3.Акт як службовий документ колегіального характеру. Реквізити. 

Структура тексту. Особливості написання, типові мовні кліше. 

4.Висновок як підсумковий документ. Реквізити, особливості 

написання, типові мовні кліше. 

5.Сполучення числівників з іменниками в українській мові. 

Правила запису цифрової інформації в ділових паперах. 

 

Ключові терміни та поняття: документ, підсумковий 

документи, звіт, акт, висновок. 

 

Практичні завдання: 
 

1. Продовжіть речення:   

Звіт – це документ, який містить ... 

Він пишеться ... 

Цей документ містить такі реквізити: ... 

Текст звіту має таку структуру: ... 

2. Введіть у речення такі дієприслівникові звороти: 

1. Розглядаючи справу; 2. Готуючи скаргу; 3. Поширюючи 

вигадки про розпродаж майна; 4. Розглянувши позов; 5. 

Розкаюючись щиросердечно;  6. Дозволяючи виїзд за кордон; 7. 

Розпродуючи товари за завищеними цінами; 8. Проникнувши в 

службове приміщення;  9. Одержавши особливе доручення. 
 

Рекомендована література до Теми 8:  
1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний 

посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с. 
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2.Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – 

224с. 

3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

5.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. – К.: НАВСУ 2003. – 500с. 

6.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

7.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

8.Кацавець Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та 

текстах: Навчальний посібник / Антоніна Семенівна Токарська. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 272с.  

9.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення 

правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.  

10.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний 

посібник.-6-те вид.-К., 2008. 

 

.ТЕМА 9. Загальна характеристика службових 

документів працівника органів внутрішніх справ.  

 

План 

1.Рапорт як найпоширеніший службовий документ. Реквізити, 

структура тексту, типові мовні кліше. 

2.Протокол як слідчий документ. Види протоколів. Реквізити. 

Структура тексту, типові мовні кліше. 

3.Способи включення прямої мови в діловий текст. 

4.Повістка як службовий документ. Реквізити, особливості 

написання. 

5.Постанова як документ досудового слідства. Реквізити. 

Структура тексту, типові мовні кліше. 
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6.Дорученя як процесуальний документ. Реквізити, особливості 

написання. 

7.Повідомлення як кримінально-процесуальний документ. 

Реквізити. Структура тексту, типові мовні кліше. 

8.Дозвіл як документ досудового слідства. Реквізити, особливості 

написання. 

Ключові терміни та поняття: документ, процесуальні 

документи, протокол, пояснення, повістка свідку, рапорт. 
 

Практичні завдання: 

1.Користуючись  конспектом практичних занять, складіть 

тезовий план до теми ―Правила оформлення документів працівника 

ОВС‖. Випишіть мовні кліше, які використовуються в документах. 

2. Cкладіть зразок рапорта: про надання відпустки; про 

надання матеріальної допомоги; складіть рапорт на ім’я ректора 

вашого навчального закладу (на вибір). 

3.Підготуйте комплект взірців інших документів працівника 

ОВС. 

Рекомендована література до Теми 9:  
1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний 

посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с. 

2.Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – 

224с. 

3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

5.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. – К.: НАВСУ 2003. – 500с. 

 

ТЕМА 10. Особливості оформлення цивільно-

процесуальної документації . 

План 

1.Скарга як документ. Реквізити. Структура тексту, особливості 

написання.   
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2. Позовна заява як документ. Види позовних заяв. Реквізити. 

Структура тексту. Типові мовні кліше.   

3. Заповіт як документ. Структура тексту, реквізити, особливості 

написання, типові мовні кліше.  

4.Договір як процесуальний документ. Структура тексту, реквізити, 

особливості написання, типові мовні кліше.  

5. Довіреність як цивільний процесуальний документ. Реквізити. 

Структура тексту, особливості написання.   

 

Ключові терміни та поняття: скарга, заповіт, доручення, 

договір, позовна заява. 

 

Практичні завдання: 

1.Укладіть пакет взірців документів цивільного юриста (5-7 

прим.) 

2. Запишіть мікротекст, розкриваючи дужки, ставлячи 

необхідні букви та розділові знаки.   

Адм..н..страт..вне стягнен..я санкц..я пр..мусовий зах..д 

державного впливу що застосовує..ся до особи яка вчинила 

адм..н..страт..вне право(порушен..я) (адм..н..страт..вний проступок) 

(з,зі,із) метою забе..печен..я виконан..я загально(обов..язкових) 

правил покаран..я (і,й,та) вихован..я право(порушника) запобіган..я 

новим правопорушен..ям. Адм..н..страт..вне стягнен..я є 

матер..ал..ним виявом адм..н..страт..вної відповідал..н..сті 

(не)гативним правовим наслідком (не)право(мірної) поведінки 

особи яка вчинила адм..н..страт..вний проступок (і,й,та) повин..а 

понести відповідне покаран..я (у,в) вигляді (не)сприятливих 

наслідків морал..ного матер..ал..ного (і,й,та) особистого характер. 

3.Запишіть словосполучення, замінивши числа словами. 

 14 лютого 1993 року, 156 особам, 11 кілограмів, 4 номерами, 

у 40 кімнатах, 26 березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі 

№57, у 18 школі, 1954 року народження, з 16 серпня 1985 року, у 3 

цитаті, 29 сторінками, на 27 сторінках, за номером 697, 573 

карбованцями, у 9 пунктах, з 26 квітня до 17 липня, 7 година 40 

хвилин. 
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Рекомендована література до Теми 10:  
1.Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний 

посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с. 

2.Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: АртЕк, 1996. – 

224с. 

3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: 

професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4.Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для 

вищ. та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., 

випр. і доп. - Х., 2009. 

5.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. – К.: НАВСУ 2003. – 500с. 
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5. Методичні поради щодо підготовки індивідуальної роботи  

 

Одним із компонентів самостійної та індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» є 

підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або 

навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового 

дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі 

знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-

проблемний реферат) або виклад основних положень певних 

видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат). 

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш 

складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно 

оформлювати роботу та докладати результати своєї праці. Реферат 

має бути виконано самостійно. 

Реферування – короткий виклад наукової праці, вчення, 

змісту джерела із зазначенням характеру, методики, результатів 

дослідження та збереженням його мовно-стилістичних 

особливостей. Для того щоб успішно набути навичок реферування, 

радимо користуватися таким алгоритмічним приписом. 

1. Визначте мету реферування обраного наукового джерела 

(реферат-конспект чи реферат-резюме). 

2. З’ясуйте функції та обсяги підготовлюваного реферату 

відповідно до його мети і жанру наукового першоджерела. 

3. Здійсніть бібліографічний опис наукового джерела. 

4. Опрацюйте наукове джерело і виберіть інформацію для 

реферату, застосовуючи такі види читання, як оглядове, пошукове, 

суцільне. 

5. Визначте композицію реферату. 

6. Запишіть логізований план реферату як перелік основних 

тем і проблем першоджерела (для основної частини реферату). 

7. Здійсніть розподіл опрацьованої й відібраної інформації, 

усвідомивши: а) мету і зміст реферованого наукового джерела; б) 

методи дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, 

експериментальні, описові); г) висновки і позицію автора в 

розв’язанні проблем, прийняті ним або спростуванні гіпотези; г) 
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сфери застосування, шляхів практичного впровадження результатів 

роботи. 

8. Оформіть письмовий реферат. 

9. Здійсніть самоконтроль написаного реферату на 

змістовому, структурно-логічному, мовному рівнях і 

переконайтесь, чи досягли ви поставленої мети реферування. 

10. Здійсніть редагування тексту реферату. 

Пишучи реферат, студент повинен пам'ятати, що через 

оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує 

першу думку про зміст матеріалу, тому кожному студенту 

необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та 

дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо 

рефератів. 

Починається робота з титульного листа, який оформлюється 

згідно зі зразком (Додаток А), а завершується укладанням списку 

використаної літератури. 

 Реферат оформлюють відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура і правила 

оформлення». Оформлюють на аркушах формату А4 (210х297мм), 

додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не 

менше ніж 20 мм, праве не менше ніж 10 мм. 

 

Теми для рефератів  
1. Державність української мови: декларація і реальність. 

2. Мова в утвердженні України як самостійної держави. 

3. Мова як вияв особливостей менталітету нації.. 

4. Політика і мова. 

5. Культура укладання фахових документів. 

6. Мовна норма і стиль. 

7. Історія розвитку в Україні офіційно-ділового стилю. 

8. Культура ділового мовлення юриста. 

9. Мовна компетенція як складова професійної компетентності 

юриста. 

10. Синтаксичні ознаки офіційно-ділового стилю. 

11. Трактування тексту у науковій літературі. 
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12. Різновиди сучасного ділового мовлення (усне й писемне): 

спільне й осібне. 

13. Культура письмової мови як компонент юридичної діяльності. 

14. Діловий документ як основний вид писемної форми мовлення. 

15. Радянське документознавство та діловодство в Україні. 

16. Проблеми перекладу юридичних текстів. 

17. Проблема застосування державної мови в документах. 

18. Становлення та розвиток мови права. 

19. Юридичні терміни у документах. 

20. Книжні слова у мові ділового документа. 

21. Науково-дослідне значення антропонімії для адміністративно-

юридичної практики. 

22. Особові назви як складова сфери правових понять. 

23. Першопричини і джерела творення національної правничої 

термінології. 

24. Мовні особливості Конституції України. 

25. Мова Кримінального права. 

26. Мовні особливості судівництва та адвокатської діяльності на 

основі юридичних матеріалів. 

27. Синоніми у юридичній лексиці. 

28. Антонімічні пари у юридичній лексиці. 

29. Роль довідково-інформаційних документів у професійній 

діяльності правника. 

30. Етикет ділового листування. 

31. Омонімія як негативне явище в юридичній лексиці. 

32. Використання іншомовних слів у юридичній практиці. 

33. Мовні особливості під час допиту підозрюваних, свідків та 

постраждалих. 

34. Особливості фразеологічних словосполучень у діловому 

мовленні. 

35. Використання лексикографічних джерел у практичній 

діяльності міліціонера. 

36. Юридичне словникарство в Україні (особливості побудови 

словникових статей). 

37. Правничий термін як професійне і мовне явище. 

38. Написання цифр та символів у ділових паперах.  
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Додаток А 

Титульний аркуш до оформлення реферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін  

 

 

 

РЕФЕРАТ 

з навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення» 

на тему: 

 

 

 

 

 

                          Підготував: студент ____ курсу  гр. ____ 

прізвище, ім’я, по батькові  

                         Перевірив: посада, вчене звання (якщо є) 

прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 20____ 
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2. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної 

роботи 

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з 

дисципліни  «Юридичне документознавство» здійснюється 

кредитно-модульною системою і складається з кількох етапів: 

поточний контроль знань, оцінювання самостійної (індивідуальної) 

роботи студентів, модульний та підсумковий контролі. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні самостійної та 

індивідуальної роботи – 15 балів. Пропонуємо таку систему оцінки: 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних 

завдань, охайне ведення конспекту; 

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі 

неточності у викладі й незначну кількість орфографічних і 

граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено 

незначну кількість помилок як змістового характеру, так і 

орфографічні; 

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано 

значну кількість змістових, лексичних, граматичних, 

орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення 

конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

Викладач може нараховувати заохочувальні бали за 

додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 

вивченню навчальної дисципліни (публікація статті, тез доповідей 

на конференціях, круглих столах, наукових семінарах, участь в 

олімпіадах, вікторинах тощо; творчі здобутки). При нарахуванні 

заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну роботу 

не повинна перевищувати максимально допустиму (15 балів). 
 

 

 


