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Змістовий модуль 1 

 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Особливості перекладу українською мовою фахової 

лексики і текстів. 

 

Практичне заняття № 1 –2 год. 

План 

1.Поняття про текст, його ознаки. 
2.Засоби організації зв’язного тексту: модель, мовні засоби, специфіка. 
3.Складні випадки перекладу українською мовою сталих іменниково-
прикметникових словосполучень фахово мови. Українські та російські 
іменники-відповідники з різним граматичним значенням роду та числа. 
4.Особливості перекладу граматичних форм ступенів порівняння 
прикметників (у порівнянні з російською мовою). 
5.Специфіка перекладу усталених прийменникових конструкцій фахової 
мови (у порівнянні з російською мовою). 
6.Особливості перекладу дієслівних форм і зворотів у фахових текстах. 

7.Редагування як процес удосконалення фахового тексту. 
 

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; її перекладу з російської мови. Треба вміти: 

застосовувати лексичне багатство української мови за відповідно ситуацій 

спілкування, враховуючи вік, стать, офіційний статус тощо співрозмовника. 

Конструювати фаховий текст різної структури і складності, використовувати 

набуті теоретичні знання з перекладу на практиці.  

Рекомендована література до Теми 4:  

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.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 5. Принципи та правила оформлення документів 

організаційної діяльності.  
Практичне заняття № 2 –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.Уживання великої літери в текстах офіційно-ділового стилю мовлення. 

 

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 документів організаційної діяльності. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Городенська К.Г. Словотвірна структура слова / К.Г. Городенська. – К. : 

Наукова думка, 2003. – 199 с. 

2. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. 

Словотвір. Морфонологія : навч. посіб. / В.О. Горпинич. – К. : Вища школа, 

1999. – 207 с. 

3. Горпинич В.О. Українська морфологія : навч. посіб. / В.О. Горпинич. – 

Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. – 364 с. – Бібліогр.: с. 351. 

4. Грищенко А.П. Суфіксальний словотвір прикметників в українській мові / 

А.П. Грищенко // Словотвір сучасної української мови. – К., 1973. – С. 119–

170. 

5. Дьяков А.С. Основи термінотворення / А.С. Дьяков, Т.Р. Кияк. 

З.Б. Куделько. – К. : Academia, 2000. – 216 с. 

6. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у 

сучасній українській мові / Н.Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1984. – 

251 с. 

7. Марченко В.С. Структурно-словотвірні особливості української 

термінологічної лексики (Термінологія техніки) / В.С. Марченко // Склад і 

структура термінологічної лексики української мови. – К., 1984. – С. 149–169. 

 
 

 

 

 



Змістовий модуль 2 

 

ТЕМА 10. Особливості оформлення цивільно-процесуальної 

документації . 

Практичне заняття № 3 – 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.   

 

 

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 10:  
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.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

4.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. 

5.Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та 

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

 

 

 

 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з юридичного документознавства 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 юридичного документознавства 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 юридичного документознавства 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  юридичного документознавства 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


