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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3. Культура професійного мовлення на лексичному та 

фразеологічному рівнях 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Точність висловлювання як результат уживання слова у відповідності з його 

мовним значенням. Вибір слова. Лексична сполучуваність.  

2. Труднощі слововживання, пов'язані з розрізненням значень слів та їх 

значеннєвих відтінків. 

3. Доречне використання синонімів, антонімів, паронімів та омонімів як 

запорука культури  професійного мовлення. 

4. Фразеологія офіційно-ділового та наукового мовлення. Контекстуальна 

потреба й поміркованість у застосуванні мовних кліше, штампів та 

канцеляризмів. 

5. Використання термінів і  професіоналізмів у професійному мовленні. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати:  сутність таких понять, як : 

”термін” і ”професіоналізм”,  ”фразеологізм”, ”канцеляризм” та ін.; 

особливості сполучуваності лексем у фаховому тексті, труднощі 

слововживання, пов'язані з розрізненням значень слів та їх значеннєвих відтінків. 

Треба вміти: добирати лексичні одиниці відповідно до ситуації й стилю 

мовлення, а також контексту; розрізняти відтінки у значенні фахової лексики; 

правильно застосовувати у  професійному мовленні синонімічні назви, 

пароніми та омоніми. 

Рекомендована література до Теми 3:  
1.Артикуца Н. Мова права і юридична термінологія. – К., 2004.  

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Надія Денисівна Бабич. – Львів, 

2006.   

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 4. Особливості застосування морфологічних норм у 

професійному мовленні юриста 

Практичне заняття № 2 –2 год. 

 

План 

1.Засоби формотворення іменників (на матеріалі мови документів і наукових 

текстів). Функції звертання в ділових текстах. Творення форм кличного 

відмінка імен та імен по батькові. 

2. Складні випадки відмінювання слов’янських та неслов’янських імен, імен 

по батькові та прізвищ у документах і наукових текстах. 

3. Вправне використання ступеньованих прикметників в офіційно-діловому 

та науковому стилях як один із виявів культури професійного мовлення 

юриста. 

4. Труднощі сполучення числівників з іменниками в українській мові.  

5. Специфіка вживання займенників у текстах документів і наукових творів. 

6. Особливості вживання й перекладу дієслівних форм в офіційно-діловому 

та науковому стилях (через порівняння з російською мовою). Специфіка 

перекладу пасивних конструкцій у діловому та науковому тексті. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати:   морфологічні норми, 

особливості їх застосування у фаховому тексті; засоби формотворення 

самостійних частин мови й специфіку їх сполучуваності, особливості 

перекладу фахової термінолексики. Треба вміти: правильно утворювати 

форми кличного відмінка, ступенів порівняння прикметників; враховуючи 

специфіку вживання числівників, займенників та інших повнозначних частин 

мови,  доцільно використовувати їх у фаховому тексті й усному мовленні. 

Рекомендована література до Теми 4:  
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 5. Синтаксичний аспект культури професійного мовлення 

юриста 

Практичне заняття № 3 –2 год. 

План 

1.Культура використання однорідних членів речення та узагальнювальних 

слів при них в діловому та науковому тексті. 

2. Основні випадки синтаксичного керування в текстах офіційно-ділового та 

наукового стилю. 

3. Правильне узгодження підмета з присудком у ділових та наукових текстах 

як показник логічності висловлювання. 

4. Пунктуацйні особливості синтаксичних конструкцій у фахових текстах. 

5. Особливості та вмотивованість перекладацьких трансформацій складного 

речення в прості і простих у складне в текстах фахового спрямування. 

 

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

напрацьовані під час заняття : Необхідно знати: структуру речень, види 

ускладнень у простому, типи   зв’язку між частинами складного речення, 

культура використання сучасних синтаксичних норм. Треба вміти: правильно 

й вмотивовано застосовувати речення різного типу й структури як в усному, 

так і в писемному професійному мовленні; при перекладі російськомовних 

фахових текстів трансформувати, у разі потреби, прості речення у складне й 

навпаки.. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – 

Чернівці, 2006. 

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 

3.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. 

4.Кацавець Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та текстах: 

Навчальний посібник / Антоніна Семенівна Токарська. – К., 2005.   

5. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська мова 

(за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. – 

Дніпропетровськ, 2015.  

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

Навчальний посібник. – Луганськ, 2004.  

7. Руколянська Н.В. Російсько-українські відповідники в юридичній 

термінології // Вісник ЗНУ: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2011. – Вип.1. –

С.196-201. 

8.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 6-те вид. 

– К., 2008. 

 

 



ТЕМА 7. Реалізація культури професійного мовлення юриста під 

час усного виступу 

Практичне заняття № 4 –2 год. 

 

План 

1. Культура усного професійного мовлення правника. 

2. Жанри усного професійного мовлення, їх специфіка. 

3. Основні принципи та правила ефективності усного професійного 

мовлення. 

4. Етикетні формули ввічливості в усному діловому мовленні. 

5. Етикет ділового листування. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи  усного 

професійного мовлення, специфіку його жанрів: мовні кліше, що 

застосовуються під час службового листування. Треба вміти: застосовувати 

принципи та правила ефективного професійного мовлення в практичній 

діяльності; володіти як мовними, так і позамовними засобами спілкування, 

використовувати їх під час ділових бесід, виступів у залі суду тощо. 

Рекомендована література до Теми 7:  

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. –  Львів, 1999.  

2.Введенська Л.А., Павлова Л.Г. Культура  и  искусство  речи. – Ростов-на-

Дону, 1996.  

3.3ладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістика. – К., 

1997. 

4.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Львів, 1994.  

5.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.  

6.Мамчур І. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного мовознавства 

// Мовознавство. – 2002. – №2. – С.32-42. 

7.Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний 

посібник. – К., 2004.  

8.Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення: Навч. посібник 

для студ. вузів. –  Львів, 2003. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з культури професійного мовлення засвоєні у повному обсязі; 

на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння студента з 

дисципліни; всі практичні завдання виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на глибокому знанні теорії та практичних вміннях студента. 

4 

Теоретичні питання з культури професійного мовлення засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння студента з 

дисципліни; більшість практичних завдань виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні теорії та практичних 

вміннях студента. 

3 

Теоретичні питання з культури професійного мовлення у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 

виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання з культури професійного мовлення засвоєні частково, 

прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття дисципліни, 

що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 

відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 

завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


