
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ НН ІПОЗН 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

______________ О.В. Ведмідський                                 

___.___._______ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
«ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» 

 

спеціальність  6.030401 «Правознавство» 

для здобувачів третього курсу факультету заочного навчання цивільних осіб 

ННІ ПОЗН, 

що навчаються на  першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридичне 

документознавство» для здобувачів третього  курсу факультету заочного 

навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН,  спеціальності 6.030401 

«Правознавство» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2016.  -   15 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

 

Руколянська Н.В., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

юридичного факультету Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат філологічних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

протокол від 29.07.2016, № 23 

 

 

 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін юридичного 

факультету, доктор філософських наук 

 
 

 

                                                                          _______________________ О.В. Марченко 
                                                                                                                               (підпис)                                                            

«_____»___________________ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Руколянська Н.В., 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 



Змістовий модуль 1 

 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання курсу «Юридичне 

документознавство», його роль  у професійній діяльності. Конституційні 

засади мовної політики в Україні. 

 

1. Прочитайте Закон «Про мови в УРСР» (1989)  і Закон України «Про 

засади державної мовної політики» (2012). Подайте письмовий порівняльний 

аналіз цих документів. 

 2. Дайте відповіді на питання: 

а) Роль державної мови в Україні у становленні юриста. 

б) Законодавча база України про державний статус української мови. 

 

3. Вивчіть напам’ять статтю 10 Конституції України. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.; 

2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.25.; 2.26. 

 

ТЕМА 2. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні юриста. 

Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. 

 

1. Назвіть основні риси офіційно-ділового стилю. Доберіть і 

проаналізуйте текст офіційно-ділового стилю за такими критеріями: сфера 

використання, функціональне призначення, основні характерні ознаки, 

основні мовні ознаки тексту.  

 

2.Які функційні стилі обслуговують наведені сфери і жанри 

спілкування? 

 2.1. 

1) побутові стосунки з рідними, друзями, знайомими, колегами 

 2) офіційні й ділові стосунки державних і приватних осіб  

3) наукові та освітянські стосунки, шкільні і вузівські підручники, 

посібники, науково-популярні журнали, наукові праці (статті, 

монографії) 

 Відповіді: 

 а) розмовний; б) науковий; в) офіційно-діловий 

 2.2. 

1) виступи по радіо, телебаченню, на зборах, мітингах; статті в газетах, 

журналах 

 2) наукові та освітянські стосунки 

 3) мистецтво слова 

 Відповіді: 

 а) художній; б) публіцистичний;  в) науковий 



 3. Прочитайте фрагмент з тексту документа. Визначте, який це 

документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем 

виникнення. Назвіть реквізити цього документа. Поясніть орфограми в 

підкреслених словах. 

 За період стажування під керівництвом наставника особисто прийняла 

до свого провадження і розслідування 5 кримінальних справ, які порушила за 

ознаками таких статей, які в порядку ст. 225 КПК України направлені до 

суду. 

 За час стажування поглибила знання з питань правозастосування у 

сфері цивільних, трудових та кримінально-правових правовідносин, набула 

навичок у розслідуванні кримінальних справ, необхідних для використання в 

практичній роботі. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.11., 1.12., 1.5., 1.6., 2.13., 

2.17., 2.20., 2.23., 2.21., 2.26., 2.29. 

 

 

 

ТЕМА 3. Писемне ділове мовлення. Мовностильові особливості 

текстів службових документів. 

 

 1. Визначте, який вид ділового мовлення ілюструють наведені тексти 

(усне, писемне)? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Текст 1 

 
Захисна промова С. Андрієвського у справі М.Андреєва 

  

 Панове присяжні засідателі! 

 Убивство дружини чи коханки, так як і убивство чоловіка чи коханця, 

інакше, позбавлення життя найближчої людини на світі, щоразу викликає у 

нас найглибші душевні переживання. Вам  слід зрозуміти обидвох і сказати 

про них щиру правду, зважаючи на те, що вони одне одного не розуміли, 

тому що завжди домінує істина: “чужа душа – темний ліс”. А в шлюбі, де, 

здавалося б, у чоловіка і жінки одне тіло, - це загальне правило 

підтверджується особливо часто. 

 До речі, навряд чи знайдеться інша пара, така гармонійна зовні і така 

роз’єднана з середини, як Андреєв і Зінаїда Миколаївна. 

 Подивимося, як же склалися і поєдналися їхні долі. 

 Почнемо з чоловіка. 

 Перший раз він одружився у 23 роки. Шлюб був спокійний, без 

особливого захоплення. Дівчина була із гарної сім’ї, на три роки молодша 

Андреєва. Пожружжя зажило дружно. Андреєв був вірним чоловіком. 

Різноманітності в жінках він не шукав, не любив і навіть не розумів. Він був 

із породи  “однолюбів”. Так тривало більше десяти років. Лише на тридцять 



п’ятому році перед Андреєвим з’явилася спокуса в образі Сари Левіної. 

Наперекір своїй волі був він одурманений. У ньому заговорила, якщо хочете  

“друга молодість”, тому що перша пройшла непомітно. Це фатальне почуття, 

природний потяг до жінки, заполонило стриманого і нерозпусного чоловіка 

значно  глибше і повніше, ніж перше... (Молдован В.В. Риторика: загальна 

та судова: Навч.посіб.-2-ге вид.-К.: Юрінком Інтер, 1999.-С.135-136). 

 
Текст 2 

 
Аудиторський висновок 

про достовірність, повноту та відповідність законодавству              

бухгалтерської звітності акціонерного банку “Ажіо” 

 

Аудиторська фірма “Аудит України” перевірила звітність банку за 

період з 1 січня по 31 грудня 2000 року на підставі Закону України “Про 

аудиторську діяльність”. 

Перевіркою встановлено: 

1. Установчі документи акціонерного банку “Ажіо” складено згідно з 

чинним законодаством України. 

2.Бухгалтерський облік здійснюється згідно з Положенням “Про 

організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні” № 250 від 3 квітня 

1993 року, методичними положеннями, нормативними актами Національного 

банку України. 

За період з 1 січня по 31 грудня 2000 року бухгалтерська звітність 

правдиво та об’єктивно відображає стан банку. 

 

Директор аудиторської фірми 

“Аудит України”                                (підпис)                                  О.І. Шатохіна 

 

Сертифікати:              серія А № 000192,    серія Б № 000025 

 

Дата 

 

Печатка 

 

2. Виправте помилки в поданих нижче реченнях. 

 Земля є головним національним багатством, що знаходиться під 

надзвичайною охороною держави. На території України не передбачається 

створення і функціонування любих збройних формувань, не передбачених 

законом. Кожному гарантується судовий захист права опровергати 

неправдиву інформацію про себе і членів своєї родини. 

3. Перекладіть з російської мови на українську поданий текст. 

 Конфискация – это безвозмездное изъятие государством имущества в 

качестве санкции за правонарушение. Она допускается лишь в случаях и в 

порядке, установленных законодательством Украины, в частности 



Уголовным кодексом Украины, Кодексом Украины об административных 

правонарушениях за корыстные преступления и административные 

проступки. В соответствии со ст. 29 Кодекса Украины об административных 

правонарушениях допускается конфискация предмета, ставшего орудием 

совершения или непосредственным объектом правонарушения. 

Особенностью конфискации является то, что она может применяться лишь к 

гражданам, которым имущество принадлежит на праве собственности.  

Рекомендована література до Теми 3: 1.3.; 1.11.; 1.12.; 1.14.; 1.18.; 

1.19.; 2.21.; 2.22.; 2.23.; 2.27.; 2.32. 

 

 

ТЕМА 4. Особливості перекладу українською мовою фахової 

лексики і текстів. 

 

1. Запишіть українські відповідники до поданих російською мовою 

терміноодиниць та сталих словосполучень професійної мови. 

а) Обличитель, образец почерка, общая амнистия, общественность, 

оглашение приговора, осведомитель, освидетельствование, первичная 

документация, перекрестный допрос, перерасчет.  

б) Угроза разоблачения, уличающий, уполномоченный,  ущерб 

здоровью,  фактор, фальсификация, филиал, функции надзора за 

соблюдением закона,  функционирующий,  халатность. 

в) Адвокатская защита, беглец, безвинно осуждѐнный, вооружонная 

банда, заявитель, злодеяние, лишение свободы, оперативный работник, 

преступная бездеятельность, свидетель. 

 

2.Перекладіть текст українською мовою. 

Закон не только регламентирует основания и порядок деятельности  

органов дознания и предварительного следствия, но и обязывает  

надлежащим образом ее документировать, то есть полно и всесторонне 

отражать в процессуальных документах ход и результаты следственных и 

иных процессуальных действий. 

 Фактически протоколы любых следственных действий содержат  

признаки  как  основного, так  и  вспомогательного  доказательства. 

 

3. Відредагуйте речення і запишіть правильні варіанти. 

 Запрошуємо прийняти участь в науково-практичній конференції. 

Директор приймає по службовим справам з трьох годин. Секретар пішов по 

ділам служби. У цьому питанні ми розберемося. Першим ділом треба 

вирішити це питання. Міністерство дає добро. Збори відбудуться в три 

години. Приступаєм до обговорення. Нарада по проблемам... 

Рекомендована література до Теми 4: 1.3.; 1.4.; 2.2.; 2.4.; 2.8.; 2.9.; 

2.21.; 2.22.; 2.23.; 2.27.; 2.32. 

 



ТЕМА 5. Принципи та правила оформлення документів 

організаційної діяльності.  
 

1. Продовжіть речення: 

Статут – це… 

Інструкія – це…. 

Правила - …  

Реквізитами правил як документа є …. 

2. Побудуйте правильно словосполучення, використовуючи слова, 

подані у дужках, та ставлячи іменники у потрібному відмінку. Поясніть свій 

вибір. 

 Літак було знято з виробництва (у зв’язку з, з-за, за, завдяки, в силу, 

через) його конструктивні недоліки; відмовити (по причині, з-за, у зв’язку з, 

через) відсутність належних приміщень; розв’язати питання (з, про, через) 

постачання товару; подати заяву (про, на, по) звільнення; рішення прийнято 

(відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з) наказ; робота 

виконана (з, по, відповідно до) інструкція. 

3. Визначте, з якими галузями права пов’язані зазначені поняття: 

Майно, рецидив, контрабанда, громадянське суспільство, житлове 

приміщення, верховенство закону, емфітевзис, виборча дільниця, договір 

перевезення, пропорційна та мажоритарна виборчі системи, лізинг. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.4.; 1.5.; 1.7.; 2.5.; 2.24. 

 

 

 

ТЕМА 6. Принципи та правила оформлення розпорядчих 

документів. 
 
1. Продовжіть речення: 

Наказ – це ... 

Накази щодо особового складу реґламентують ... 

Кожний пункт наказу починається з ... 

Реквізити наказу такі: ... 

Наказ набуває чинності з моменту ... 
  

 2.Із слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на Вашу думку, є 

доцільним: 

 (Здатний, здібний) домогтися великих результатів; критичне (ий) (стан, 

становище, положення); (вникати, уникати) в суть справи; (тактовне, 

тактичне) зауваження; алфавітний (покажчик, показник); (привласнювати, 

присвоювати) майно; (привласнювати, присвоювати) почесне звання; 

(добиватися, домагатися) роззброєння.  

3.Перекладіть українською мовою і запишіть фаховий мікротекст. 

Поясніть особливості та складні випадки перекладу. 



Статья 64. Доверенность. 

Доверенностью признается письменное полномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. 

Доверенность юридическому лицу может быть выдана только для 

совершения сделок, не противоречащих его уставу (положению) или общему 

положению об организациях данного вида. 

Выдача доверенности является односторонней сделкой. В связи с этим 

на нее распространяются все правила, регулирующие сделку. 

По содержанию и объему полномочий, содержащихся в доверенности, 

они делятся на следующие виды: 

1. Разовые – доверенности, выдаваемые на совершение одного 

определенного действия (например, на покупку автомобиля); 

2. Специальные – доверенности, выдаваемые на совершение группы 

однородных действий (например, на получение заработной платы в течении 

года); 

3. Генеральные (общие) – доверенности, выдаваемые на совершение 

различных юридически значимых действий в течение определенного 

времени (например, генеральная доверенность на управление автомобилем с 

правом его продажи). 

Совершение доверенности – односторонняя сделка, из чего следует, 

что согласие представителя не требуется. Однако следует заметить, что в 

основе доверенности, как правило, лежит договор. А доверенность имеет 

первостепенное значение для третьих лиц, с которыми вступает в 

гражданско-правовые отношения представитель, а не для самого 

представителя или представляемого  

Рекомендована література до Теми 6: 1.4.; 1.6.; 2.3.; 2.5.; 2.24. 

 

ТЕМА 7. Довідково-інформаційні документи: особливості 
укладання. 
 

1. Складіть пояснювальну записку стосовно запізнення на заняття та 

підготуйте комплект інших взірців службових інформаційних документів. 

2. Знайдіть змістові й мовні/мовленнєві помилки в оформленні 

наведених нижче видів особових документів. Додайте, якщо треба, відсутні 

реквізити та скоригуйте тексти документів. 

 

   Ректорові Кіровоградського 

   Національного університету 

   Петрову С.І. 

 

Росписка  

 

 Я, Філон Ю.А., одержав від Сафонова О.М. 500 грн. Зобов’язуюся 

повернути всю суму. 



Начальнику факультета № 1 

                                                                          Національної академії  

                                                                                 внутрішніх справ України 

                                                                    полковнику міліції 

                                                              Карпенку А.О. 

 

пояснювальна записка 

 

 12.09.2012р. спізнився на роботу тому, що  під час виїзда з гаражу 

виявив неполадки у роботі двигуна свого авто на усуненя яких було 

витрачено 30 хвилин. 

 

Старший викладач  

кафедри кріміналістики 

майор міліції 

Погрібний О.О. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.5.; 2.17.; 2.24.; 

2.32.; 2.34.; 2.36. 

 

ТЕМА 8. Основні правила оформлення підсумкових службових 
документів.  

1. Продовжіть речення:   

Звіт – це документ, який містить ... 

Він пишеться ... 

Цей документ містить такі реквізити: ... 

Текст звіту має таку структуру: ... 

2. Введіть у речення такі дієприслівникові звороти: 

1. Розглядаючи справу; 2. Готуючи скаргу; 3. Поширюючи вигадки про 

розпродаж майна; 4. Розглянувши позов; 5. Розкаюючись щиросердечно;  

6. Дозволяючи виїзд за кордон; 7. Розпродуючи товари за завищеними 

цінами; 8. Проникнувши в службове приміщення;  9. Одержавши особливе 

доручення. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.4., 1.7., 1.5., 1.6., 1.13., 2.17., 

2.20., 2.23., 2.11., 2.6., 2.19. 
 
 

ТЕМА 9. Загальна характеристика службових документів 

працівника органів внутрішніх справ. 

 

1.Користуючись  конспектом практичних занять, складіть тезовий план 

до теми “Правила оформлення документів працівника ОВС”. Випишіть мовні 

кліше, які використовуються в документах. 



2. Cкладіть зразок рапорта: про надання відпустки; про надання 

матеріальної допомоги; складіть рапорт на ім’я ректора вашого навчального 

закладу (на вибір). 

3.Підготуйте комплект взірців інших документів працівника ОВС. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.3.,1.4., 1.17., 1.18., 2.17., 2.23., 

2.28., 2.4., 2.5., 2.10. 

 

 

ТЕМА 10. Особливості оформлення цивільно-процесуальної 

документації . 

1.Укладіть пакет взірців документів цивільного юриста (5-7 прим.) 

2. Запишіть мікротекст, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви 

та розділові знаки.   

Адм..н..страт..вне стягнен..я санкц..я пр..мусовий зах..д державного 

впливу що застосовує..ся до особи яка вчинила адм..н..страт..вне 

право(порушен..я) (адм..н..страт..вний проступок) (з,зі,із) метою 

забе..печен..я виконан..я загально(обов..язкових) правил покаран..я (і,й,та) 

вихован..я право(порушника) запобіган..я новим правопорушен..ям. 

Адм..н..страт..вне стягнен..я є матер..ал..ним виявом адм..н..страт..вної 

відповідал..н..сті (не)гативним правовим наслідком (не)право(мірної) 

поведінки особи яка вчинила адм..н..страт..вний проступок (і,й,та) повин..а 

понести відповідне покаран..я (у,в) вигляді (не)сприятливих наслідків 

морал..ного матер..ал..ного (і,й,та) особистого характер. 

3.Запишіть словосполучення, замінивши числа словами. 

 14 лютого 1993 року, 156 особам, 11 кілограмів, 4 номерами, у 40 

кімнатах, 26 березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі №57, у 18 

школі, 1954 року народження, з 16 серпня 1985 року, у 3 цитаті, 29 

сторінками, на 27 сторінках, за номером 697, 573 карбованцями, у 9 пунктах, 

з 26 квітня до 17 липня, 7 година 40 хвилин. 

Рекомендована література до Теми 10: 1.3.,1.4., 1.17., 1.18., 2.17., 

2.23., 2.28., 2.4., 2.5.,2.10. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б
А

Л
И

 ПОЯСНЕННЯ 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


