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1. Теми практичних занять 

 

Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. Сучасна українська літературна мова – основа мови 

професійного спілкування. Суспільне значення української мови та її 

правовий статус 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Мова і професія. Мета і завдання курсу „Українська мова професійного 

спрямування”, його роль у майбутній професійній діяльності. Сутність 

понять «мова спеціального призначення», «мова професійного спрямування», 

«мова юридичного фаху». 

2. Українська мова – національна мова українського народу. Складові 

частини загальнонаціональної мови.  

3. Роль мови в суспільному житті. Функції мови. 

4. Основні етапи розвитку української мови та теорії  її походження.  

5. Генетична та типологічна характеристика української мови. 

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

7. Правовий статус української мови в Україні. Концепція державної мовної 

політики. 

8. Особливості професійного мовлення правника.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державна мова, літературна мова. мова професійного спрямування, мовна 

норма. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: питання щодо 

особливостей мови професійного спрямування, правового статусу державної 

мови, конституційні засади функціонування мов в Україні; специфічні 

функції мови спеціальності, норми сучасної української літературної мови, їх 

види. 

Рекомендована література до теми 1: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 4.15.; 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  

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1.Функціонально-стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. 



2. Науковий стиль мовлення: основна функція, обставини мовлення, сфера 

вживання, загальні ознаки, підстилі. 

3. Історія розвитку наукового стилю мовлення. 

4. Офіційно-діловий і науковий стилі  у професійній діяльності юриста: 

спільні та відмінні риси. 

5. Узагальнення наукового джерела до рівня плану. Типи планів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
стилістика мови, стилістика мовлення, функціонально-стилістична 

диференціація, науковий стиль, офіційно-діловий стиль, публіцистичний 

стиль, підстиль, жанр. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: організаційну 

систему мови, закономірність її використання в правовій справі; сутність 

поняття документ як основного різновиду офіційно-ділового стилю, функції 

документів, вимоги до них, сучасну класифікацію ділових паперів, реквізити; 

стилістичну диференціацію мовних явищ; ідентифікуючі ознаки мовлення; 

історію розвитку ділового мовлення. Для освоєння професії варто вміти 

здійснювати текстологічний аналіз наукової  і ділової літератури; володіти 

технікою вибору слова для використання при укладання документів і 

написанні спеціальних текстів; дотримуватися загальних вимог до 

оформлення та розміщення реквізитів у документах. 

Рекомендована література до теми 2: 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 3. Фонетико-орфографічні особливості мови професійного 

спрямування 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Орфоепічні й акцентуаційні норми української мови: сутність, роль у 

професійному мовленні юриста. Основні правила вимови голосних та 

приголосних звуків. Поняття евфонічності мови 

2. Головні принципи українського правопису (через порівняння з російською 

мовою). 

3. Чергування голосних і приголосних звуків в українській мові: природа, 

історія, умови, правила. 

4. Явище спрощення в гупах приголосних як вияв милозвучності української 

мови: сутність, правила, винятки (на матеріалі лексики професійного 

спрямування). 

5. Складні випадки правопису у текстах професійного спрямування: 

а) правопис слів з ненаголошеними голосними;  

б) уживання апострофа і м’якого знака (на матеріалі лексики професійного 

спрямування); 



в) особливості правопису складних слів у мові професійного спрямування; 

г) особливості правопису слів іншомовного походження (на матеріалі 

лексики професійного спрямування). 
6. Особливості вживання великої літери у власних назвах в мові 
професійного спрямування. 
7. Особливості правопису прізвищ в українській мові. Специфіка передачі 
російських прізвищ, власних назв українською мовою.  
8.Творення та відмінювання імен по батькові. 
9. Аудіювання першоджерел загальноюридичної та українознавчої тематики. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
орфоепія, акцентологія, орфографія, мовна норма, правило, милозвучність, 

праворис, влавна назва, звертання. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: проблеми 

унормування термінологічної і ділової лексики; особливості застосування 

орфоепічними, акцентуаційними, орфографічними норм у мові професії. 

Треба вміти: розрізняти ключові поняття теми, застосовувати набуті знання з 

теми у практиці укладання фахових текстів, у тому числі службової 

документації. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 3.17.; 4.15.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

 

ТЕМА 4. Особливості мови професійного спрямування на лексико-

фразеологічному рівні 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови. 

Групування слів за різними ознаками.  

2. Взаємозв’язок фахових термінів, професіоналізмів, жаргонізмів 

3. Лінгвістична характеристика юридичної термінології. Сфери її існування. 

4. Лексика української мови професійного спрямування у парадигматичних 

зв’язках. 

5. Українська правнича лексика в історичному аспекті. 

6. Місце та роль фразеологізмів у фаховому мовленні. Фразеологічні засоби 

ділового мовлення. 

7. Мовні штампи та канцеляризми у мові професії. 

8. Конспектування джерел наукової інформації. 

   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
лексичні норми, термін, професіоналізми, жаргонізми, фразеологічні засоби, 

мовні штампи, канцеляризми, лексикографія, словник, типи словників. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: особливості 



використання різних груп лексики української мови за різних ситуацій 

професійного спілкування; типологію словників. Треба вміти: застосовувати 

лексичне багатство української мови за відповіднио ситуацій спілкування, 

враховуючи вік, стать, офіційний статус тощо співрозмовника. 

Рекомендована література до теми 4: 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.8.; 4.9.; 

5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.27. 

 

 

ТЕМА 5. Специфіка мови професійного спрямування на 

морфемному і словотвірному рівнях 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

1. Морфемна будова слова. Особливості вимови, правопису та вживання 

префіксів у словах різних частин мови (на матеріалі фахової лексики). 

2. Складні випадки правопису суфіксів (на матеріалі фахової лексики).  

3. Морфемна та словотвірна будова слова: спільне та відмінне. 

4. Способи сучасного словотворення у мові професійного спрямування.    

5. Морфологічні норми у професійному спілкуванні: 

а) уживання іменників у діловому мовленні; 

б) використання прикметників у текстах документів; 

в) запис числової інформації в документах; 

г) особливості вживання займенників в ділових паперах; 

ґ) особливості використання граматичних форм дієслів; 

д) функціонування службових частин мови у текстах ОДС. 

6. Абревіатури у професійному мовленні юриста: сутність, роль, правила 

скорочування слів. 

7. Рецензування: мета, завдання, структура, мовні засоби. 
. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
граматична норма, граматика, правопис, морфеміка, способи словотвору, 

частини мови. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття : Студенту необхідно знати: особливості 

морфемної і граматичної будови сучасної української мови професійного 

спрямування; проблеми словотворення.  Треба вміти: ідентифікувати 

лексико-граматичні розряди української мови; утворювати фахову лексику за 

існуючими словотвірними моделями. 

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

 

ТЕМА 6. Текст як основна форма викладу наукової інформації 

 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 



1. Поняття про текст. Структура тексту.  

2. Засоби організації зв’язного тексту. Принципи абзацоподілу. 

3. Види та жанри наукової літератури юридичного фаху. 

4. Реферат: мета, завдання, функції, види, мовні кліше. 

5. Курсова робота: структура, особливості оформлення. 

6. Наукова стаття і тези: спільне та відмінне. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державна мова, термінологія, юридична термінологія, мовна культура, 

науковий стиль, мовний стиль, текст, типи мовлення. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: питання щодо 

правового статусу державної мови, Конституційні засади функціонування 

мов в Україні; проблему текстуальності права; ідентифікуючі ознаки 

мовлення; специфіку сучасної української юридичної терміносистеми. Для 

освоєння професії варто вміти здійснювати текстологічний аналіз наукової 

літератури. 

Рекомендована література до теми 6: 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 7. Синтаксис і пунктуація мови професійного спрямування 

 

Практичне заняття № 7 – 2год. 

 

План 

1. Синтаксичні особливості професійного мовлення: прямий і непрямий 

прядок слів, особливості функціонування членів речення (способи вираження 

головних членів речення, координація  (узгодження) підмета з присудком, 

синтаксичне керування тощо).  

2. Типи граматичного зв’язку у словосполученні. 

3. Використання різних типів речень у текстах професійного спрямування, 

особливості пунктуації. 

4. Використання дієприслівникових, дієприкметникових зворотів у 

фаховому тексті.  

5. Особливості використання прямої і непрямої мови, цитати.  
6. Засоби організації зв’язного тексту: модель, мовні засоби, специфіка. 

7. Редагування як процес удосконалення фахового тексту. 

8. Анотація: мета,  функції, види, структура, мовні кліше. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
синтаксис, синтаксичні норми, узгодження, керування, пунктуація, пряма й 

непряма мова, словосполучення, рпечення, текст, цитата, цитування, 

редагування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: проблему 



текстуальності права; ідентифікуючі ознаки мовлення; організаційну систему 

мови, закономірність її використання в правоохоронній справі; поняття 

норми як основи сучасної української літературної мови; стилістичну 

диференціацію мовних явищ; особливості синтаксису наукового стилю. Для 

освоєння професії варто вміти здійснювати текстологічний аналіз наукової 

літератури; дотримуватись основ оформлення  наукових робіт, послідовності 

й точності викладу думок у фаховому тексті. 

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. 

 

Змістовий модуль 2 

 

ТЕМА 10. Документ як основний різновид офіційно-ділового стилю 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

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

сфера вживання, загальні ознаки, підстилі. 

2. Ділове мовлення в Україні в його історичному розвитку. Традиції “ділової 

мови” Київської Русі. 

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

властивості документів та вимоги до них. 

4.  Класифікація документів.  

5. Реквізити як обов’язкові елементи документа.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
стилістика мови, стилістика мовлення, функціонально-стилістична 

диференціація, науковий стиль, офіційно-діловий стиль, публіцистичний 

стиль, підстиль, жанр. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: організаційну 

систему мови, закономірність її використання в правовій справі; сутність 

поняття документ як основного різновиду офіційно-ділового стилю, функції 

документів, вимоги до них, сучасну класифікацію ділових паперів, реквізити; 

стилістичну диференціацію мовних явищ; ідентифікуючі ознаки мовлення; 

історію розвитку ділового мовлення. Для освоєння професії варто вміти 

здійснювати текстологічний аналіз наукової  і ділової літератури; володіти 

технікою вибору слова для використання при укладання документів і 

написанні спеціальних текстів; дотримуватися загальних вимог до 

оформлення та розміщення реквізитів у документах. 

Рекомендована література до теми 10: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 4.15.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

 

 



 

ТЕМА 11. Правила оформлення особових ділових паперів. 

Зіставний аналіз мови цих документів 

 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

План 

1. Заява як особистий документ: визначення, реквізити, особливості 

оформлення, типові мовні кліше. 

2. Автобіографія як особистий документ. Реквізити. Специфіка укладання, 

вживання типових мовних кліше. 

3.Резюме як інформаційний документ. Структура тексту. Типові мовні кліше. 

4.Спільні й специфічні риси резюме й автобіографії.  

5.Характеристика як особистий документ: визначення, види, реквізити, 

типові мовні кліше. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
документ, реквізит, документи щодо особового складу, заява, автобіографія, 

характеристика, резюме. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати основні правила 

оформлення документів, особливості ділового спілкування; особливості 

морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа. Треба 

вміти: готувати й укладати правові документи різних жанрів; здійснювати 

текстологічний аналіз ділової документації; дотримуватись основ 

оформлення службових документів; володіти технікою вибору слова для 

використання в професійній діяльності; доречно використовувати мовні 

засоби відповідно до функціонально-стильового різновиду і жанру 

правничого мовлення. Мовні особливості документів щодо особового складу. 

Рекомендована література до теми 11: 2.1., 2.7., 3.8., 3.11., 3.17., 

3.20., 5.28., 6.4., 6.5. 

 

  

ТЕМА 12. Правила оформлення довідково-інформаційних 

документів. Службовий лист як узагальнена назва різноманітних за 

змістом документів 

 

Практичне заняття № 10 – 4 год. 

 

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.Службовий лист як вид службового інформаційного документа: 
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.Особливості оформлення акта і звіту як підсумкових документів. Види 

звітів. Реквізити. Структура тексту. Особливості написання, типові мовні 

кліше. 

9. Протокол як інформаційний документ. Види протоколів. Правила 

оформлення, структура, вживання типових мовних кліше. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
документ, реквізит, довідка, доповідна та пояснювальна записки, доручення, 

розписка, довідка, службовий лист, запрошення. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття : Необхідно знати: основні правила 

оформлення документів, особливості ділового спілкування; особливості 

морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа. Треба 

вміти: готувати й укладати правові документи різних жанрів; вести ділові 

переговори і ділове листування; здійснювати текстологічний аналіз ділової 

документації; дотримуватись основ оформлення службових документів; 

володіти технікою вибору слова для використання в професійній діяльності; 

доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-

стильового різновиду і жанру правничого мовлення. Мова довідково-

інформаційних документів. 

Рекомендована література до теми 10: 3.3.; 3.6.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 

4.6.; 4.8.; 4.9.; 4.15.; 5.20.; 5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.24.; 5.27.; 5.32.; 5.36.; 6.7.; 6.8. 

 

ТЕМА 13. Правила оформлення організаційно-розпорядчих ділових 

паперів 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

 

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

оформлення, структура тексту, типові мовні кліше. 

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

розпоряджень. Правила оформлення, типові мовні кліше. 

7. Вказівка як розпорядчий документ. Реквізити. Особливості написання, 

типові мовні кліше. 



 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

документ, реквізит, текст, наказ, розпорядження, вказівка, постанова, статут, 

положення, правила. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основні правила 

оформлення документів, особливості ділового спілкування; особливості 

морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа. Треба 

вміти: готувати й укладати правові документи різних жанрів; здійснювати 

текстологічний аналіз ділової документації; дотримуватись основ 

оформлення службових документів; володіти технікою вибору слова для 

використання в професійній діяльності; доречно використовувати мовні 

засоби відповідно до функціонально-стильового різновиду і жанру 

правничого мовлення. Мова організаційно-розпорядчих документів. 

Рекомендована література до теми 11: 3.3.; 3.6.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 

4.6.; 4.8.; 4.9.; 4.15.; 5.20.; 5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.24.; 5.27.; 5.32.; 5.36.; 6.7.; 6.8. 

 

ТЕМА 14. Особливості оформлення процесуальних ділових 

паперів. Зіставний аналіз мови цих документів 

 

Практичне заняття № 12  – 2 год. 

План 
1.Скарга як документ. Реквізити. Структура тексту, особливості написання.   
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. 
6. Кримінально-процесуальні документи: загальна характеристика, 
особливості укладання. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

документ, реквізит, текст, скарга, позовна заява, заповіт, договір.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основні правила 

оформлення документів, особливості ділового спілкування; особливості 

морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа. Треба 

вміти: готувати й укладати правові документи різних жанрів; здійснювати 

текстологічний аналіз ділової документації; дотримуватись основ 

оформлення службових документів; володіти технікою вибору слова для 

використання в професійній діяльності; доречно використовувати мовні 



засоби відповідно до функціонально-стильового різновиду і жанру 

правничого мовлення. Мова цивільних процесуальних документів. 

Рекомендована література до теми 12: 3.3.; 3.6.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 

4.6.; 4.8.; 4.9.; 5.17.; 5.20.; 5.21.; 5.32.; 5.36.; 6.7.; 6.8. 

 

ТЕМА 15. Підготовка та редагування юридичних документів 

Практичне заняття № 13 – 2 год. 

План 

1.Логічні основи редагування. 

2. Етапи підготовки та редагування. 

3. Типові помилки в юридичних документах та способи їх усунення. Види 

помилок. 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

документ, реквізит, текст, юридичний документ, редагування.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основні правила 

оформлення документів, особливості ділового спілкування; особливості 

морфології й синтаксису як фундаменту тексту службового документа. Треба 

вміти: готувати й укладати правові документи різних жанрів; здійснювати 

текстологічний аналіз ділової документації, її загальне редагування; 

дотримуватись основ оформлення службових документів; володіти технікою 

вибору слова для використання в професійній діяльності; доречно 

використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-стильового 

різновиду і жанру правничого мовлення.  

Рекомендована література до теми 15: 3.3.; 3.6.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 

4.6.; 4.8.; 4.9.; 5.17.; 5.20.; 5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.24.; 5.27.; 5.32.; 5.36.; 6.7.; 6.8. 

 

ТЕМА 16. Лінгвістична експертиза тексту 

Практичне заняття № 14 – 2 год. 

План 

1. Експертиза як інструмент права.  

2. Види лінгвістичних експертиз.  

3. Лінгвістична експертиза. 

4. Психолого-лінгвістична експертиза. 

5. Судово-лінгвістична експертиза. 

6. Судово-психологічно-лінгвістична експертиза. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

текст, експертиза, лінгвістична експертиза, психолого-лінгвістична 

експертиза, судово-лінгвістична експертиза, судово-психологічно-

лінгвістична експертиза. 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості фонетичні, 

лексичні, морфологічні й синтаксичні як фундаменту тексту службового 

документа, мовні засоби текстового зв’язку. Треба вміти: готувати й 

укладати тексти лінгвістичних експертиз; здійснювати текстологічний аналіз 

ділової документації; самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови; володіти технікою вибору слова для використання в 

професійній діяльності; доречно використовувати мовні засоби відповідно до 

функціонально-стильового різновиду і жанру правничого мовлення. 

Рекомендована література до теми 16: 2.9., 3.1., 3.5., 3.17., 3.20., 5.3., 

5.12., 5.22. 

 

ТЕМА 17. Усне мовлення як складова частина професійного 

спілкування  

Практичне заняття № 15 – 2 год. 

План 

1. Роль усного мовлення у професійній діяльності правника. 

2. Види усного спілкування. Фатичне спілкування.  

3. Універсальні величини усного ділового мовлення.  

4.Культура мови й культура мовлення. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. 

5. Контактна зона та її роль у професійному мовленні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
усне мовлення, писемне мовлення, універсальні величини, культура 

мовлення, мовленнєвий етикет, візитка. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах; роль усного мовлення у діяльності 

правника, атакож форми і особливості ділового спілкування. Треба вміти: 

виступати в судах та інших органах; ефективно здійснювати правову 

пропаганду, правову просвіту і правове виховання засобами правової 

публіцистики; самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови; володіти технікою вибору слова для використання в 

професійній діяльності; володіти технікою письмового й усного мовлення; 

доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-

стильового різновиду і жанру правничого мовлення.  

Рекомендована література до теми 17: 2.9., 3.1., 3.5., 3.17., 3.20., 5.3., 

5.12., 5.22. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 18. Мовна культура – найважливіша особливість 

професійної культури юриста 

Практичне заняття № 16 – 2 год. 

План 

1. Мовленнєвий етикет, його види.. 

2.Культура ведення діалогу.  

3.Культура усної відповіді: вимоги, складові частини 

4.Класична ділова візитка. Види візитних карток. 

5. Суржик як соціолінгвістичний феномен. 

6.Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. 

7. Поняття мовної стійкості. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
усне мовлення, писемне мовлення, універсальні величини, культура 

мовлення, мовленнєвий етикет, візитка, суржик, білінгвізм. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах; роль усного мовлення у діяльності 

правника, атакож форми і особливості ділового спілкування. Треба вміти: 

виступати в судах та інших органах; ефективно здійснювати правову 

пропаганду, правову просвіту і правове виховання засобами правової 

публіцистики; самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови; володіти технікою вибору слова для використання в 

професійній діяльності; володіти технікою письмового й усного мовлення; 

доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-

стильового різновиду і жанру правничого мовлення.  

Рекомендована література до теми 18: 2.9., 3.1., 3.5., 3.17., 5.26., 6.3. 

 

ТЕМА 19. Жанрове розмаїття ділових контактів  

 

Практичне заняття № 17 – 2 год. 

План 

1. Інтерв’ювання та консультування клієнтів  

2. Інтерв’ю як спосіб донесення інформації до населення (використання 

мовних засобів для досягнення мети).  

3. Ділова нарада. 

4. Ділова бесіда. 

5. Мовні особливості телефонного спілкування. 

6. Мовний етикет стільникового зв’язку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
інтерв’ювання клієнта, консультування клієнта, інтерв’ю, ділова нарада, 

ділова бесіда, телефонне спілкування. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 



комунікації в писемній та усній формах. Треба вміти: інтерв’ювати та 

консультувати клієнта; ефективно здійснювати правову пропаганду, правову 

просвіту і правове виховання засобами правової публіцистики; вести ділові 

переговори і ділове листування; самостійно працювати над удосконаленням 

знань з української мови; володіти технікою вибору слова для використання 

в професійній діяльності; брати участь у наукових і ділових дискусіях, 

судових дебатах, виявляючи діловий етикет і культуру професійного 

спілкування; доречно використовувати мовні засоби відповідно до 

функціонально-стильового різновиду і жанру правничого мовлення. 

Рекомендована література до теми 19: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 4.15.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

ТЕМА 20. Основи полемічного мистецтва 

Практичне  заняття № 18 – 2 год. 

План 

1. Історія становлення і розвитку публічного спору. 

2. Поняття «конфлікт»: роль, види. 

3. Стилі  розв’язання конфлікту. 

4. Найпоширеніші різновиди публічного спору. Прийоми ведення спору. 

5. Культура полемічного мистецтва. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

суперечка, дискусія, полеміка, культура полеміки, опонент, спростування, 

доказ, переконання, полемічні прийоми, мистецтво відповідати на питання, 

полемічні пастки, активні форми навчання полемічної майстерності. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах; роль усного мовлення у діяльності 

правника, атакож форми і особливості ділового спілкування. Треба вміти: 

виступати в судах та інших органах; ефективно здійснювати правову 

пропаганду, правову просвіту і правове виховання засобами правової 

публіцистики; самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови; володіти технікою вибору слова для використання в 

професійній діяльності; володіти технікою письмового й усного мовлення; 

доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-

стильового різновиду і жанру правничого мовлення.  

Рекомендована література до Теми 20: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 

3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 3.12.; 4.2.; 4.5.; 4.7.; 5.4.; 5.8.; 5.11. 

 

ТЕМА 21. Особливості судової промови: жанри, специфіка 

Практичне заняття № 19 – 2 год. 

План 

1. Причини та історична зумовленість виникнення судового красномовства.  

2.  Різновиди судового ораторства. 

3. Методика та етапи підготовки промови. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
судова промова, обвинувальна судова промова, захисна судова промова, 

судові дебати. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: риторичну специфіку 

жанрів судового красномовства. Треба вміти: застосовувати набуті 

теоретичні знання з теми у професійній діяльності, визначити можливості й 

переваги застосування законів, прийомів , риторичної специфіки  судового 

красномовства. 

Рекомендована література до Теми 21: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.2.; 3.4.; 

3.7.; 3.8.; 3.12.; 4.6.; 4.13.; 5.3.; 5.4.; 5.14.; 5.15.; 5.16. 

 

 

ТЕМА 22. Комунікативні стратегії у професійній діяльності юриста 

 

Практичне заняття № 20 – 2 год. 

План 

1. Комунікативні стратегії: види: загальна характеристика. 

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

3. Прийоми активізації уваги слухачів. 

4. Невербальні засоби спілкування у професійному мовленні. 

5. Види запитань та типи відповідей на них. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спілкування, культура усного та писемного мовлення, лаконізм, побутові 

ситуації, акти комунікації, спілкування, засоби комунікації.. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: Комунікативні особливості 

при виконанні завдань у звичайних та екстремальних умовах Треба вміти: 

вести бесіду, дискусію, полеміку з людьми різних категорій та соціальних 

груп. 

Рекомендована література до Теми 22: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 

3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 4.2.; 4.5.; 4.7.; 5.4.; 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Передбачено 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. 

Р 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


