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Методичні рекомендації щодо виконання самостійної 

роботи  

з навчальної дисципліни  

«Культура професійного мовлення» 

 

Виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Культура 

професійного мовлення» виконання практичних завдань. 

Вимоги до практичних завдань: 

1. Самостійна робота повинна виконуватись у зошиті в 

клітинку. 

2. Студент, обравши тему, повинен опрацювати її, знайти 

декілька джерел основної літератури для розкриття даної 

теми. 

3. Виконати у зошиті, опираючись на опрацьовану ним 

літературу, практичне завдання. 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання курсу. Культура мови й 

мовлення: спільне та відмінне 

 

План 

1. Основні функції мови.  

2. Сутність понять ―державна мова‖, ―мовна політика‖, 

―літературна    мова‖.  

3. Форми реалізації української літературної мови (усна, писемна).  

4. Норми літературної мови, їх типи.  

5. Мова та мовлення. Зміст понять ―культура мовлення‖, ―культура 

професійного мовлення‖. Чистота мовлення як ознака культури 

носія мови.  

6. Стильова, контекстуальна, ситуативна доречність мовлення. 

 

Ключові терміни та поняття:основніфункції 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, 
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орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, 

стилістичні), контекст, доречність мовлення. 
 

Практичні завдання: 

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. 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. 
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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. 

13. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: 

Навчальний посібник. – К., 2004.  

 

 

ТЕМА 2. Орфографічні норми – важливий складник 

культури професійного мовлення юриста 

 

План 

1. Правопис власних назв. Фонетичні правила правопису 

слов’янських та неслов’янських прізвищ. Правильне написання 

складних і складених особових імен та прізвищ як основний 

чинник уникнення неточностей в ідентифікації особи.  

2. Правопис географічних назв та прикметникових утворень від 

них. 

3. Правопис слів іншомовного походження. Особливості 

слововживання мовних запозичень. 

4. Особливості правопису складних слів (на матеріалі текстів 

документів і наукових текстів). 

5. Функції, специфіка використання й написання графічних скорочень, 

абревіатур у діловій і науковій мові. 

 

Ключові терміни та поняття:категорія власних назв, 

правопис, фонетика, власні назви (антропоніми, топоніми, 

гідроніми), суфіксальні форманти відтопонімних прикметникових 

найменувань, складне слово, іншомовна лексика, графічне 

скорочення, абревіатура. 

 

Практичні завдання: 

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 
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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: 
1. Артикуца Н. Мова права і юридична термінологія. – К., 2004.  

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

Бабич. – Львів, 2006.   

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. 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 3. Культура професійного мовлення на 

лексичному та фразеологічному рівнях 

 

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. 
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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. 

 

Ключові терміни та поняття:слово, лексема,значення 

слова, багатозначність, явища омонімії, антонімії, синонімії, 

паронімії; мовне кліше, мовний штамп, канцеляризм; тавтологія; 

плеоназм, суржик. 
 

Практичні завдання:  

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

юристів: Навчальний посібник. – К., 2007.  

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. 

– 6-те вид. – К., 2008. 

 

ТЕМА 4. Особливості застосування морфологічних норм 

у професійному мовленні юриста 
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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. 

7.Ситуативна варіативність перекладу прийменниково-іменникових 

конструкцій в офіційно-діловому й науковому стилях. 

 

Ключові терміни та поняття:морфологія, іменні частини 

мови, відмінкова система іменних частин мови; ступені порівняння 

прикметників; дієслово та його форми; дієслова на -но, -то; 

службові слова. 
 

Практичні завдання: 

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 
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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: 
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.  

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. 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 Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні 

юристів: Навчальний посібник. – К., 2007.  

 

ТЕМА 5. Синтаксичний аспект культури професійного 

мовлення юриста 

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. 
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5. Особливості та вмотивованість перекладацьких трансформацій 

складного речення в прості і простих у складне в текстах фахового 

спрямування. 

 

Ключові терміни та поняття:синтаксис; головні та 

другорядні члени речення, просте та просте ускладнене речення; 

однорідні члени речення, відокремлені члени речення; синтаксичне 

керування. 
 

Практичні завдання: 

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: 
1. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. 

Н.Д.Бабич. – Чернівці, 2006. 
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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.: Центр навчальної літератури, 2005.   

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

Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний 

посібник. Модульний курс. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 

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 6. Стилістичні норми та етикетні формули у 

професійному мовленні юриста 

 

План 

1.Стилі сучасної української мови  та специфіка їх використання у 

професійному мовленні. 

2. Текстотвірна функція мови. Умови логічності на рівні зв'язного 

тесту. Засоби організації зв'язного тексту. Причини порушення 

логічності у викладі текстів. 

3. Специфіка цитування в науковому тексті. Коректність та 

культура використання цитат. 

4. Процес спілкування: інтеракція, перцепція й обмін інформацією. 

Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. 

. 
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Ключові терміни та поняття:стилістика, стиль мовлення, 

текст, зв’язний текст, засоби його організації; типи 

контекстуальних  відношень між реченнями, етикет спілкування. 
 

Практичні завдання: 

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 

Договорсчитаетсязаключенным, когдамежду сторонами в 

требуемой в надлежащихслучаяхформедостигнутосоглашение по 

всемсущественнымусловиям.  

Существеннымиявляются те условиядоговора, 

которыепризнаны такими по закону илинеобходимы для 

договоровданноговида, а также все те условия, 

относительнокоторых по 

заявлениюоднойизсторондолжнобытьдостигнутосоглашение. 

Гражданско-правовойдоговор, являясь видом сделки, 

представляетсобойправовую форму, в 

которуюоблекаютсясогласованныеволеизъявлениясторон. Сам 

процесссогласованияволеизъявленийназываетсязаключениемдогов

ора. Процедура 

заключенияслагаетсяиздвухвзаимосвязанныхстадий: предложения 

(оферты) и принятияпредложения (акцепта). Лицо, 

проявившеесоответствующуюинициативу, именуетсяоферентом, а 

лицо, принявшеепредложение, - акцептантом. Как оферта, так и 

акцепт, в зависимости от конкретнойситуации, влекут за 

собойразличныеправовыепоследствия. 
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Рекомендована література до Теми 6: 
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.  Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова 

українська мова: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008.  

4. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та 

стилістика. – К., 1997. 

5. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної 

мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. 

6. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч.пос. – 

К., 2006.  

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

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

8. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Львів: Вежа, 1994. 

– 240 с. 

9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.— К.: 

Либідь, 1993. – 248 с. 

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

1991. – 86с. 

11. Мамчур І. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного 

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

 

ТЕМА 7. Реалізація культури професійного мовлення 

юриста під час усного виступу 

 

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. 
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5. Етикет ділового листування. 

 

Ключові терміни та поняття:мовлення, усне мовлення, 

культура усного професійного мовлення, жанри усного мовлення, 

ефективність мовлення, етикет, етикетна формула. 

 

Практичні завдання: 

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». 

 

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: Вежа, 1994. – 

240 с. 

5.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.— К.: 

Либідь, 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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Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної 

роботи  

з навчальної дисципліни  

«Культура професійного мовлення» 

 

Одним із компонентів самостійної та індивідуальної роботи з 

навчальної дисципліни «Культура професійного мовлення» 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) 
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методи дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, 

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

розв’язанні проблем, прийняті ним або спростуванні гіпотези; г) 

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.Мова як вияв особливостей менталітету нації.. 

2.Політика і мова. 

3.Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії.  

4.Соціальний аспект культури мовлення.   

5.Гендерний аспект культуромовної поведінки. 

6.Особистісний аспект культуромовної діяльності.   

7.Мова і мовлення в житті та професійній діяльності людини.   

8.Канцеляризми і штампи в сучасній українській літературній мові: 

особливості використання.  
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9.Проблема суржику в усному мовленні та його вплив на 

ефективність комунікації. 

10.Синтаксичні кальки в наукових текстах та юридичних 

документах. 

11.Особливості невербальної передачі інформації в процесі 

міжкультурної комунікації. 

12.Професійне мовлення в генезі правової комунікації. 

13.Механізми взаєморозуміння у спілкуванні.   

14.Мовленнєвий етикет різних регіонів України. 

15.Культура спілкування і культура мовлення. 

16.Мовний етикет і мовна етикетна поведінка.  

17.Культура мови й ефективність професійного спілкування.  

18.Культура укладання фахових документів. 

19.Мовна норма і стиль. 

20. Мовно-інформаційна культура юриста. 
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2. Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної 

роботи студентів  

 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з 

дисципліни  «Культура професійного мовлення» 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). 
 

 

 

 

 


