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I. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Сучасна українська літературна мова – основа мови 

професійного спілкування. Суспільне значення української мови та її 

правовий статус 

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: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 5.17.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

ТЕМА 2. Стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. Соціальна та лінгвістична сутність офіційно-ділового 

та наукового стилів мовлення.  

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 

 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 фаховий текст і назвіть риси функційного стилю, до 

якого він належить. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

 Кражи - одно из наиболее распространенных преступлений против 

индивидуальной собственности граждан. Они наносят существенный 
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материальный ущерб гражданам. Однако здесь не менее опасен и вред 

моральный, ибо каждое такое преступление оказывает деморализующее 

влияние на людей, особенно тогда, когда оно не раскрыто и преступники не 

наказаны. Подрывается авторитет государственных органов, нарушается 

принцип неотвратимости наказания. У потерпевших возникает 

неуверенность в силе закона. Особенно большой общественный резонанс 

вызывают квартирные кражи, поскольку за каждым таким преступлением 

стоит семейная трагедия, которая порой обусловлена не столько 

материальными потерями, сколько дестабилизирующим влиянием краж, 

посягающих еще и на неприкосновенность жилища. Поэтому не случайно в 

Уголовном кодексе Украины законодатель выделил квалифицирующий 

признак - кража индивидуального имущества граждан с проникновением в 

жилище. Статистические данные свидетельствуют о том, что каждое третье 

преступление в Украине относится к числу имущественных. Из них каждое 

второе - квартирная кража. 

4. 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: 1.1., 2.2., 2.5., 2.6., 3.13., 3.17., 

3.20., 4.1., 4.6., 4.15. 

 

ТЕМА 3. Фонетико-орфографічні особливості мови професійного 

спрямування 

 

1. Виконайте завдання на дотримання мовних норм та перевірку знань 

зі стилістики. 

1.1. Як називається розділ мовознавства, який вивчає і встановлює 

систему загальноприйнятих правил літературної вимови відповідно до норм 

національної мови? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 а) фонетика;  б) фонологія;  в) орфоепія 

1.2. Як вимовляються в українській мові дзвінкі  приголосні в кінці 

слова? 

 а) дзвінко; б) глухо; в) з наближенням до парних глухих 

1.3. Які голосні та за яких умов можуть позначати два звуки? 

Обґрунтуйте свою відповідь та проілюструйте прикладами. 
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 а) я, ю, є, ї;  б) а, о, у, і;  в) я, ю, ї, е 

1.4. Що визнається грубим порушенням літературної норми у вимові   

[л] перед [е] ? Проілюструйте свою відповідь прикладами. 

 а) м'яка вимова; б) пом'якшена вимова;  в) тверда вимова 

 1.5. Який темп мовлення відволікає слухача від основної думки, 

послаблює  його увагу? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 а) повільний; б) швидкий; в) помірний 

 1.6. Який наголос властивий українській вимові? Проілюструйте свою 

відповідь прикладами. 

 а) рухомий; б) динамічний (силовий); в) постійний; г) різномісний 

(вільний) 

2. Прочитайте подані терміни та термінологічні словосполучення і 

запишіть їх, ставлячи замість крапок, де необхідно, пропущені букви. 

Підкресліть вставлені букви та усно з'ясуйте правопис і вимову термінів. 

 а) Виправда..я,      дізна..я,      знаря..я     злочину,     ..мпічмент, 

інв..ст..ц..я, інт..л..ктуал..на влас..ніст.., недоторка..іст.. особи, ро..слідува..я, 

судове ріше..я, судочин..тво. 

 б) Головува..я, контрас..ність, л..цензія, планува..я, повіре..ий у 

справах, прем..я, протекц..я, пі..пр..ємни..тво, службові обов..язки, споживач.. 

. 

3. Випишіть із юридичних словників тридцять терміноодиниць   трьома   

групами  (по  десять  термінів  у  кожній): а) з апострофом; б) з подвоєнням 

букв на позначення збігу приголосних звуків; в) зі спрощенням у групі 

приголосних звуків. Усно з'ясуйте правопис дібраних термінів. 

 Зразок: а) в'язниця; б) беззаконня; в) обласний. 

4. Випишіть із «Словника іншомовних слів» десять юридичних 

термінів різної частиномовної належності. Поставте наголос. Подайте 

етимологічну довідку до них і коротке пояснення. Усно з'ясуйте правопис 

цих слів. Складіть із ними термінологічні словосполучення за моделлю 

"прикметник + іменник" і запишіть їх. 

 Зразок: а) Нотаріальний (лат.) - засвідчений у нотаріуса; той, що 

потребує засвідчення органами нотаріату. Нотаріальний акт, нотаріальна 

контора. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.8.; 4.9.; 

5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.27.; 5.32. 

 

ТЕМА 4. Особливості мови професійного спрямування на лексико-

фразеологічному рівні 

 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.  
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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. Доберіть антонімічний відповідник до них і запишіть. 

Зразок: Легальний // нелегальний (прикметники). 

 Винний, відвертий, відсутність, заощаджувати, запитання, коштовний, 

підроблений, поважний, позичка, толерантний. 

3. Поясніть значення слів-паронімів посвідчення – посвідка – свідоцтво 

– свідчення, ввівши їх у словосполучення або речення. Сформулюйте 

визначення поняття „службове посвідчення‖. 

Рекомендована література до Теми 6: 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.8.; 4.9.; 

5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.27.; 5.32. 

 

ТЕМА 5. Специфіка мови професійного спрямування на 

морфемному і словотвірному рівнях 

 1. Випишіть із російсько-українського словника фахової 

термінолексики для правників 10 різних за структурою слів-термінів і 

визначте їх морфемну будову, спосіб творення.  

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. Поясніть значення понять: «граматична категорія», «граматичне 

значення», «граматична форма». 
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4. Які морфологічні норми порушено у наведених реченнях:  

1. Поблизу ЖЕКа ДАТ затримала чотирьох осіб, які намагалися 

відчинити автомобіль. 2. Махінації в банківській системі — найбільш 

поширеніші влітку. 3. Ним було завдано 17 ножових поранень потерпілому. 

4. На столі не було виявлено поданого документу про припинення 

розслідування у справі «Фукса». 5. Семидесятирічний К. подав заяву 18 

грудня 1996 року. 6. До цього часу не встановлені особи, які вчинили 

розбійничий напад на ювелірний магазин «Діамант». 7. Він рахується в 

розшуку вже два роки. 8. Затримання проводилось восьмидесятьма бійцями 

«Беркута». 9. Дії затриманих під час допиту були більш нахабнішими ніж 

раніше. 10. Підсудним гарантується право захисту. 11. Слідство не виявило 

акту передачі матеріальних цінностей. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.5.; 5.24. 

 

ТЕМА 6. Текст як основна форма викладу наукової інформації 

1. Виправити помилки в реченнях: 

 Земля є головним національним багатством, що знаходиться під 

надзвичайною охороною держави. На території України не передбачається 

створення і функціонування любих збройних формувань, не передбачених 

законом. Кожному гарантується судовий захист права опровергати 

неправдиву інформацію про себе і членів своєї родини. 

2. До слів, поданих у першій частині, доберіть слова з частини другої, 

поставивши їх у кличному відмінку. Які з утворених словосполучень-

звертань варто використовувати у службових листах? 

І. Дорогий, шановний, всечесніший, високоповажний, рідний, 

вельмишановний, високодостойний, Ваша високодостойносте, рідненький, 

милий, глибокошановний, високопреподобний, блаженний. 

ІІ. Професор, президент, міністр, пан прем’єр, пані, панове, генерал, 

лікар, друг, магістр, доцент, отець, митрополит, директор, добродій, брат. 

3. Запишіть правильний варіант словосполучень: 

 Вчинити шкоду, відповідно акта цивільного законодавства, з часу 

укладення договору; на протязі строку для відповіді; по вимозі будь-якої із 

сторін. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 3.3.; 3.5.; 4.15.; 5.24.; 5.31.; 

5.34.; 5.35.; 5.36.; 6.2. 

 

ТЕМА 7. Синтаксис і пунктуація мови професійного сппрямування  

 

1. Складіть і запишіть речення з поданими  словосполученнями: 

 Статус столиці України; порядок застосування мов; основні обов’язки 

громадянина; дострокове припинення повноважень; законодавча ініціатива; 

правовий режим державного кордону; повторний розгляд закону. 
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2. Доберіть і запишіть 5 прикладів, які б ілюстрували пунктуаційні 

норми сучасної української літературної мови. 

3. Запишіть українською мовою фаховий мікротекст. Знайдіть у 

реченнях суб’єкти й предикати та з’ясуйте їх узгоджуваність. Поясніть 

особливості  перекладу. 

Статья 23. Понятие юридического лица 

Юридическими лицами признаются организации, которые обладают 

обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде. 

Участниками гражданских правоотношений, помимо физических лиц и 

государства, являются организации: предприятия, хозяйственные общества, 

учреждения, объединения граждан и т.д. 

Организации, которые признаются субъектами гражданского права, 

называются юридическими лицами. Исходя из приведенного в данной статье 

определения, можно выделить следующие четыре признака, 

характеризующие юридическое лицо. 

1. Организационное единство… 

2. Наличие обособленного имущества… 

3. Самостоятельная имущественная ответственность… 

4. Способность выступать в гражданском обороте от своего имени… 

Отсутствие хотя бы одного признака исключает возможность 

существования организации как юридического лица. 

В литературе порой высказывается мнение о том, какие из указанных 

признаков являются главными, а какие второстепенными. Представляется, 

что данный подход является не совсем правильным. Все признаки 

юридического лица одинаково важны, и отсутствие хотя бы одного из них 

исключает возможность существования организации как юридического лица 

4. Дайте відповіді на поставлені питання: 

 Предмет синтаксису. 

 Речення і судження. 

 Помилки при використанні дієприслівникових зворотів. 

 Активні і пасивні дієприкметники. 

 Способи передачі чужої мови 

 

Рекомендована література до Теми 7: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 4.5.; 4.15.; 

5.24.; 5.32.; 5.34.; 5.36. 

 

ТЕМА 8.  Словники як джерело інформації у професійному 

мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури 

1. Опрацюйте літери О, П «Навчального російсько-українського 

словника фахової термінолексики для правника» / за аг.ред. Г.С. Онуфрієнко, 

виписавши ті словникові статті, терміни в яких є важкими для перекладу.  

2.Перекладіть українською мовою і запишіть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой 

в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям.  

Существенными являются те условия договора, которые признаны 

такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Гражданско-правовой договор, являясь видом сделки, представляет 

собой правовую форму, в которую облекаются согласованные 

волеизъявления сторон. Сам процесс согласования волеизъявлений  

называется заключением договора. 

 

Рекомендована література до теми 8: 3.3.; 3.5.; 4.15.; 5.18.; 5.20.; 

5.35.; 5.36.; 6.5.; 6.8. 

 

 

ТЕМА 9. Технологія перекладу українською мовою юридичних 

текстів і юридичної термінолексики. Складні питання перекладу 

українською мовою правничої термінології 

1. Прочитайте подані російською мовою терміноодиниці та сталі 

словосполучення професійно-ділової мови правоохоронців. Наведіть 

українські відповідники і запишіть їх. Усно з'ясуйте особливості правопису 

слів у близькоспоріднених мовах. 

 Зразок: Следователь - слідчий. 
 

 а) Арест, виновный, высшая мера наказания, запугивание свидетелей, 

лжесвидетельские показания, отпечатки пальцев, покушаться, преступность, 

причинение ущерба, самоубийство. 

 б) Выписка из протокола, лишить слова, образец почерка, объявление, 

повестка дня, подпись заверена, принимать во внимание, совещание, 

сопроводительное письмо, ходатайство. 

 

Рекомендована література до теми 9: 3.3.; 3.5.; 4.15.; 5.18.; 5.20.; 

5.35.; 5.36.; 6.5.; 6.8. 

 

 

ТЕМА 10-22 

У межах другого кредитного модуля студент має відредагувати подані 

нижче документи, уклавши правильний їх варіант, і провести лінгвістичну 

експертизу запропонованого тексту для більш поглибленого вивчення 

дисципліни. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, нормативної та 

лексикографічної літератури:  

 

. 1. Відредагуйте і запишіть наведені документи. 
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Ректору Вінницького 

     Національного університету 

     Іванову С.М. 

 

Заява. 

 Прошу призначити мене на посаду інспектора навчально-методичного 

відділу 

 

 

05.04.13р.       

 

 

Вінецький завод      Типографія видавнитства 

нестандартного оборудування   "дніпровський металлург" 

вул. Житомерска, 3/5        

Київ - 139, 03139        

 

 № 51-94/35  

 
Про виготовленя бланков 

учота та отчотності 

 

 

 Просим виготовить в 5 кварталі 2008 року бланки учота і отчотності на 

бумагі завода в кількості 1000 штук. 

Оплату гарантіруємо. Рощотний щот № 6000372 у ―Приватбанку‖.  

  

 

  

діректор          Марченко І.В. 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.09.2010          
про додаткові заходи щодо здійснення 

перетплати видань МВС України -  

газети ―Іменем Закону‖ та журналу 

―Міліція України‖ на 2010р. 

 

Враховуючи важливе значення відомчих друкованих видань М ВС 

України у справі інформаційного забезпечення працівників органів 

внутрішніх справ, підвищення авторитету міліції, зміцнення зв'язків з 
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населенням та на виконання наказу МВС України від 09.02.2010 № 126 ―Про 

невідкладні заходи щодо виконання затвердженого плану-завдання з 

передплати на видання МВС - газету ―Іменем Закону‖ та журнал ―Міліція 

України‖, 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальникам ГУМВС України в Крима, м. Київі та Київській 

області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, 

ректорам вищих навчальних закладів: 

1.1. Узяти під особистий контроль передплату на 2010 рік газети 

―Іменем Закону‖ й журналу ―Міліція України‖ та забезпечити виконання 

завдання щодо передплати згідно з наказом МВС України від 09 лютого 

2010р. № 126. 

1.2. Здійснити перетплату через областні відділеня Державного 

підприємства ―Преса‖. 

1.3. Щоквартально інформувати головних редакторів газети ―Іменем 

Закону‖ (Вавіровського М.М.) та журналу ―Міліція України‖ 

(Криворотька В.В.) про хід передплати. 

2. Контроль за виконанням роспорядженя накласти на заступника 

начальника ДРП полковника міліції Дорошенка В.М. та головних редакторів 

газети ―Іменем Закону‖ полковника міліції Вавіровського М.М. і журналу 

―Міліція України‖ полковника міліції Криворотька В.В. 

 

Державний секретар  

генерал-полковник міліції    (підпис)   О.А.Гапон 

 

 

ЗАПОВІТ 
м. Запоріжжя, 12.01.2010р., 11 год. 40 хв. 

 

Я, Іваненко Сергій Петрович, живу в м. Запоріжі по вул. Сталеварів, 

буд. 10, кв. 25, данним заповітом на випадок моєї смерті даю такі 

роспорядженя: 

1. Усе майно, яке на день смерті належатиме мені, де б воно не 

знаходилося й у чомуб не полягало, я заповідаю Лебединскій Галині 

Олександрівні; 

2. На названого мною спадкоємця покладаю обов’язок поховати мене 

на Осипенківському кладовищі біля моїх батьків. 

Зміст ст. 1241 цивільного кодексу України мені розяснено. 

 

         (підпис 

заповідача) 

Засвідчувальний напис: 

12 січня 2010 року данний заповіт засвідчив я, Озеров Олег Іванович, 

державний нотаріус третьої нотаріальної контори Орджонікідзевського 

району м. Запоріжжя. 
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Заповіт підписав власноручь Іваненко Сергій Петрович у моїй 

присутності. 

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано 

в реєстрі за № 3002. 

Зтягнено державного мита ______ грн. 

Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один з яких 

залишається на зберігання у справах державної нотаріальної контори, а 

другий - видається заповідачеві. 

 

Державний нотаріус         О.І.Озеров 

 

 

 2. Прочитайте порядок проведення лінгвістичної експертизи 

документа. 

1. Прочитати весь текст документа. Під час першого читання не варто 

щось виправляти. Бажано всі суперечності позначати на полях олівцем, 

наприклад, інформація, якої не вистачає для повноти змісту, може бути 

зафіксована лише одним-двома словами. 

2. Перевірити, чи є всі реквізити аналізованого документа. 

3. Перевірити дотримання орфографічних норм (правильність 

написання слів). 

4. Перевірити весь фактичний матеріал наскрізно: 

- власні назви, їх уніфікація (прізвища, ім’я, по батькові; топоніми, 

гідроніми та ін.); 

- часові межі описуваних фактів, хронологічну послідовність викладу, 

цифрові дані зі словесним записом; 

- цитати, покликання на нормативні акти. 

5. Перевірити логічну послідовність у викладі фактичного матеріалу, 

інтерпретацію подій, явищ, нумерацію всередині тексту, нумерацію сторінок 

тощо. 

6. Перевірити композицію за правилами логіки: 

- чи всі частини викладу спів розмірні (чи всі елементи тексту 

складаються в одне ціле, чи трапляються зайві частини, які лише 

ускладнюють сприйняття змісту); 

- чи немає дублювання змісту однієї частини іншою; чи наявні 

безпідставні повтори фактичних даних; 

- чи деталізація опису фактів відбувається від найбільшого до 

найменшого, чи на перший план висунуто малозначущі факти й опущено 

важливі; 

- чи немає двозначності тлумачення тексту. Якщо є, то з’ясувати, чим 

воно викликане; 

- який зв’язок існує між частинами тексту, чи правильно розставлено 

сполучники. 

 

Виконайте лінгвістичну експертизу поданого документа. 

 
 

Місце печатки 
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Виконуючому обов’язки  

начальника Ленінського ЗМУ  

ГУМВС України в Запорізькій обл. 

 

Рапорт 

 

Доповідаю Вам, що в травні місяці 2012 року я заступив на третій пост 

по охороні райвідділу. Зі мною заступили на зміну пр. Пінчук В.П. і Міщенко 

Р.Г. Приблизно 1.30 години ночі до мене і прап. Мигальського підійшли 

старший зміни пр. Пінчук В.П. і  пр. Міщенко Р.Г. і сказали щоб ми йшли 

відпочити у клас служби і дав нам ключі від класу, і ми пішли в клас, через 

п’ять-десять хвилин я пішов подивитись що вони там роблять і побачив що 

Пінчук В.П. мав в руках якусь жалізну трубу і вони хотіли відкрити ворота де 

знаходився склад. Я підійшов і сказав що задзвоню до чергового і 

відмовлюсь нести з ними службу і вони відразу розійшлися і не підходили. 

 

Помічник оперуповноваженого  

Ленінського ЗМУ  

ГУМВС України в Запорізькій обл. 

прапорщик міліції       С.Д.Гаркавий 

 

07.05.2014 р. 

 

 

Рекомендована література до Тем 10-22: 2.9.,3.1., 3.3.; 3.5.; 3.9., 3.13., 

3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 4.7., 4.11. 4.12.; 4.13.; 5.31.; 5.34.; 5.35.; 5.36.; 6.2., 6.3., 

6.7. 
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II. Індивідуальні завдання 

 

Підготувати реферативну роботу на одну із запропонованих нижче тем: 

 
ТЕМА 1. Сучасна українська літературна мова – основа мови 

професійного спілкування. Суспільне значення української мови та її 

правовий статус 

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. Традиції ―ділової мови‖ Київської Русі. 

 

ТЕМА 2. Стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. Соціальна та лінгвістична сутність офіційно-ділового 

та наукового стилів мовлення.  

1. Культура укладання фахових документів. 

2. Мовна норма і стиль. 

3. Різновиди сучасного ділового мовлення (усне й писемне): спільне й осібне. 

 

ТЕМА 3. Фонетико-орфографічні особливості текстів професійного 

спрямування 

1. Мовна компетенція як складова професійної компетентності юриста. 

2.Фонеричні особливості професійного мовлення правника. 

 

ТЕМА 4. Особливості мови професійного спрямування на лексико-

фразеологічному рівні 

1. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії. 

2. Явище пуризму в мові.  

3. Канцеляризми і штампи в сучасній українській літературній мові: 

особливості використання. 

4. Проблема суржику в усному науковому мовленні та його вплив на 

ефективність комунікації 

5.Фразеологія офіційно-ділового та наукового мовлення. 

6. Професіоналізми у юридичному мовленні: частотність вживання, 

походження, способи творення. 

 

ТЕМА 5. Специфіка мови професійного спрямування на 

морфемному і словотвірному рівнях 

1. Морфологічні ознаки наукового стилю. 

2. Роль дієслів у науковому мовленні юристів. 

3.Роль прислівників у науковому мовленні юристів 
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ТЕМА 6. Текст як основна форма викладу наукової інформації 

1.Види та жанри наукової літератури юридичного фаху. 

 

ТЕМА 7. Синтаксис і пунктуація в професійному спілкуванні 

1. Синтаксичні ознаки наукового стилю. 

2. Прояв індивідуальних рис у наукових працях гуманітарного профілю. 

3. Трактування тексту у науковій літературі. 

 

ТЕМА 8. Словники як джерело інформації у професійному 

мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури 

1. Історія розвитку української  юридичної лексикографії 

 

ТЕМА 9. Технологія перекладу українською мовою юридичних 

текстів і юридичної термінолексики. Складні питання перекладу 

українською мовою правничої термінології 

1.Складні випадки перекладу українською мовою термінології права. 

 

ТЕМА 10. Документ як основний різновид офіційно-ділового стилю  

1.Ділове мовлення в Україні в його історичному розвитку.  

2.Традиції ―ділової мови‖ Київської Русі. 

 

ТЕМА 11. Правила оформлення особових ділових паперів. 

Зіставний аналіз мови цих документів  

1. Культура письмової мови як компонент юридичної діяльності. 

2. Діловий документ як основний вид писемної форми мовлення. 

3. Радянське документознавство та діловодство в Україні. 

 

 ТЕМА 12. Правила оформлення довідково-інформаційних 

документів. Службовий лист як узагальнена назва різноманітних за 

змістом документів 

1. Роль довідково-інформаційних документів у професійній діяльності 

правника. 

2. Етикет ділового листування. 

 

 ТЕМА 13. Правила оформлення організаційно-розпорядчих 

ділових паперів 

1.Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні 

1. Особливості структури і мовного оформлення тексту як одного з основних 

реквізитів документа. 

 

 ТЕМА 14. Особливості оформлення процесуальних ділових 

паперів. Зіставний аналіз мови цих документів 

1.Поняття «юридичний документ» і лінгвістичній і правовій літературі: 

порівняльний аспект. 

2.Цивільні процесуальні документи: загальна характеристика. 
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3.Кримінально-процесуальні документи у практичній діяльності цивільного 

юриста. 

 

ТЕМА 15. Підготовка та редагування юридичних документів. 

1.Етапи підготовки і редагування юридичних документів. 

 

ТЕМА 16. Лінгвістична експертиза тексту 

1. Поняття мовного права й мовного правопорушення та відтворення їх у 

законодавстві України.  

2.Мовне маніпулювання в рекламі, політичній діяльності й медико-

психологічній практиці.  

3.Лінгвістична експертиза серед інших експертиз: загальне й особливе.  

4.Спеціалізовані експертизи, пов'язані з ідентифікацією автора мовних 

текстів за голосом, почерком, стильовими ознаками. 

 

ТЕМА 17. Усне мовлення як складова частина професійного 

спілкування.  

1. Основні принципи та правила ефективності усного професійного 

мовлення. 

2. Соціальний аспект культури мовлення.   

3.Гендерний аспект культуромовної поведінки. 

4.Особистісний аспект культуромовної діяльності.   

5.Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної 

комунікації. 

 

ТЕМА 18. Мовна культура – найважливіша особливість 

професійної культури юриста 

 

1.Професійне мовлення в генезі правової комунікації. 

2.Механізми взаєморозуміння у спілкуванні.   

3.Мовленнєвий етикет різних регіонів України. 

4.Способи і правила ведення діалогу. 

 

ТЕМА 19. Жанрове розмаїття ділових контактів  
 

1. Сутність., різновиди і функції публічного спору. 

2. Жанри усного професійного мовлення, їх специфіка 

3. Різновиди судових промов. 

4. Використання етикетних формул під час з публічного виступу. 

5. Види та жанри публічного мовлення. 

6. Особливості телефонної мовленнєвої поведінки у професійному 

спілкуванні. 
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 ТЕМА 20. Основи полемічного мистецтва 

1.Найпоширеніші різновиди публічного спору. Прийоми ведення спору. 

2. Культура полемічного мистецтва. 

 

ТЕМА 21. Особливості судової промови: жанри, специфіка 

1. Причини та історична зумовленість виникнення судового красномовства.  

2.  Різновиди судового ораторства. 

 

ТЕМА 22. Комунікативні стратегії у професійній діяльності юриста 

 

1.Правила спілкування для мовця і слухача: спільне й специфічне. 

2.Прийоми активізації уваги слухачів. 

3.Невербальні засоби спілкування у професійному мовленні. 

 

 

 

  

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома слухачів на початку вивчення дисципліни. 
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10.1. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

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.  

 


