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ТЕМА 1. Предмет і завдання курсу. Культура мови й мовлення: 

спільне та відмінне 

 

1. Підготуйте, опрацювавши відповідні розділи підручників (на вибір),  

інформацію до наступних питань:  

1.1.Сутність понять “державна мова”, “мовна політика”, “літературна 

мова”. 

1.2. Зміст понять “культура мовлення”, “культура професійного 

мовлення”.  

1.3. Мовне законодавство в Україні 

2. Використавши інформацію відповідних розділів підручників, 

складіть таблицю «Норми літературної мови, їх типи». 

Рекомендована література до теми 1: 1.1., 1.2., 2.1., 2.5., 3.5., 3.8., 

4.2., 4.3., 4.5., 5.14. 

 

ТЕМА 2. Орфографічні норми - важливий складник культури 

професійного мовлення юриста 

 

1. З’ясуйте правопис в українській мові прізвищ, імен, географічних та 

наукових назв, складних слів, слів іншомовного походження, використавши 

інформацію відповідних розділів підручників. Утворіть по 10 прикметників 

від українських й іномовних географічних назв. 

2. Визначте функції та специфіку використання графічних скорочень і 

абревіатур у діловій та науковій мові, опрацювавши відповідний розділ 

підручника. Випишіть графічні скорочення, що найчастіше вживаються у 

юридичних документах вашої спеціалізації.  

Рекомендована література до теми 2: 2.1., 2.5., 3.4., 3.5., 3.10., 3.16., 

5.3., 5.16. 

 

ТЕМА 3. Культура професійного мовлення на лексичному та 

фразеологічному рівнях 

 

1. Складіть короткий конспект вашої відповіді до теми, прочитавши 

відповідні розділи підручників. 

2. Випишіть із фахової (юридичної) літератури 20 (по десять кожного 

виду) фразеологізмів, мовних штампів. 

Рекомендована література до теми 3: 2.1., 2.3., 2.5., 3.5., 3.9., 4.1., 

4.4., 5.1., 5.4., 5.5., 5.6., 5.10., 5.13., 5.18. 

 

ТЕМА 4. Особливості застосування морфологічних норм у 

професійному мовленні юриста 

 

1. Підготуйте, опрацювавши відповідні розділи підручників, 

інформацію до питань: 

1.1. Специфіка вживання займенників у текстах документів і наукових 



творів. 

1.2. Стилістичні особливості форм числа іменників. 

1.3. Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох 

лексем. 
2.  Поставте подані імена та імена по батькові у формі кличного 

відмінка. 
Анастасія Юріївна, Валентина Петрівна, Данило Валентинович, Іван 

Вікторович, Микола Сергійович, Михайло Олексійович, Надія Василівна, 
Олександр Іванович, Олена Станіславівна, Ольга Аркадіївна, Світлана 
Миколаївна, Сергій Пилипович, Софія Миколаївна, Тарас Григорович, Юрій 
Васильович. 

Рекомендована література до теми 4: 2.1., 2.2., 2.5., 3.9., 3.16., 3.19., 

5.4., 5.16., 5.18. 

 

ТЕМА 5. Синтаксичний аспект культури професійного мовлення 

юриста 

 

1.Підготуйте, опрацювавши відповідні розділи підручників, 

інформацію до питань: 

1.1. Особливості використання відокремлень, вставних і вставлених 

конструкцій у документах та текстах наукового стилю. 

1.2. Типові помилки, пов’язані з використанням однорідних членів 

речення. 

2. Вставте необхідні розділові знаки, розкрийте дужки. Обґрунтуйте 

правопис слів і вживання розділових знаків. Визначте тип речень за 

структурою та граматичну основу. 

а)Конституція  основний  закон  держави  що  визначає основи 

державного ладу структуру влади ((у,в) системі поділу влади) систему 

державних органів порядок їхнього формування функції компетенцію 

правовий стан особи а (у,в) де(яких) конституціях (і,й,та) основи суспільного 

ладу.  

б)Конституційне (державне) право головна галузь національного права 

що закріплює основи повно(владдя) українського народу (і,й,та) складається 

(з,зі,із) норм що регулюють основи суспільного (і,й,та) державного устрою 

країни основи (взаємо)відносин людини (і,й,та) держави 

національно(державний) (і,й,та) адміністративно(територіальний) устрій 

систему (і,й,та) принципи діяльності державних органів. 

Рекомендована література до теми 5: 2.1., 2.2., 2.5., 3.5., 3.9., 3.19., 

5.16., 5.17. 

 

ТЕМА 6. Стилістичні норми та етикетні формули у професійному 

мовленні юриста 

1. Підготуйте, опрацювавши відповідні розділи підручників, 

інформацію до питань: 

1.1. Парафрази та евфемізми як різновид синтаксичних синонімів (на 



матеріалі юридичної лексики). 

1.2. Офіційно-діловий та науковий стилі у професійній діяльності 

юриста. 

2. Прочитайте фаховий текст і назвіть риси функційного стилю, до 

якого він належить. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

 

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. Процедура заключения слагается из двух 

взаимосвязанных стадий: предложения (оферты) и принятия предложения 

(акцепта). Лицо, проявившее соответствующую инициативу, именуется 

оферентом, а лицо, принявшее предложение, - акцептантом. Как оферта, так 

и акцепт, в зависимости от конкретной ситуации, влекут за собой различные 

правовые последствия. 

Рекомендована література до теми 6: 2.1., 2.4., 3.1., 3.5., 3.16., 3.19., 

5.4., 5.11., 5.16. 

 

ТЕМА 7. Реалізація культури професійного мовлення юриста під 

час усного виступу 

 

1. Підготуйте, опрацювавши відповідні розділи підручників (на вибір),  

інформацію до наступних питань:  

1.1. Основні принципи та правила ефективності усного мовлення 

юриста.  

1.2. Етикетні формули ввічливості в усному професійному мовленні 

майбутнього правника. 

2. Використавши інформацію відповідних розділів підручників, 

складіть таблицю «Жанри усного професійного мовлення, їх специфіка». 

3. Повторіть і систематизуйте матеріал попередніх тем. 

4. Підготуйтесь до практичних завдань модульної контрольної роботи.  

Рекомендована література до теми 7: 2.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.17., 

5.14. 

  

 



Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
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15-14 Повне й безпомилкове виконання практичних завдань, у повному 

обсязі, охайне ведення конспекту. Робота має виражений 

самостійний, творчий характер. 

13-11 Виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних 

помилок. Висловлення власної думки стосовно досліджуваних 

питань переважно ґрунтується на знанні теоретичного матеріалу з 

дисципліни, практичних навичок.  

10-9 Виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну кількість 

помилок як змістового характеру, так і орфографічні; робота 

свідчить, що практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо. 

8-7 Виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну кількість 

змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

виконана робота має поверховий характер і потребує подальшого 

доопрацювання. 

6-1 Виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту;  

робота має поверховий характер і потребує подальшого 

доопрацювання. 

0 Роботу не виконано 


