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Змістовий модуль 1 

 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Сучасна українська літературна мова – основа мови 

професійного спілкування. Суспільне значення української мови та її 

правовий статус 

 

Практичне заняття № 1  – 2 год. 

 

План 

1. Мова і професія. Мета і завдання курсу «Українська мова професійного 

спрямування», його роль у майбутній професійній діяльності.  

2. Українська мова – національна мова українського народу. Складові 

частини загальнонаціональної мови. Роль мови в суспільному житті. Функції 

мови. 

3. Мовна норма та її соціальне значення. Види мовних норм. 

4. Правовий статус української мови в Україні.  Концепція державної мовної 

політики. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: питання щодо 

особливостей мови професійного спрямування, правового статусу державної 

мови, конституційні засади функціонування мов в Україні; специфічні 

функції мови спеціальності, норми сучасної української літературної мови, їх 

види. 

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. – 224с. 

6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1991. – 

86с. 

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. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник.-К., 

2007. 

10. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник 

Верховного Суду України. – 2000. – №2. 



11. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах та текстах: Навчальний 

посібник / Антоніна Семенівна Токарська. – К.: Центр навчальної літератури, 

2005. – 272с.  

 

 

ТЕМА 2. Стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови  

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1.Особливості професійного мовлення правника.   

2.Функціонально-стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови. 

3. Офіційно-діловий стиль мовлення: основна функція, обставини мовлення, 

сфера вживання, загальні ознаки, підстилі. 

4. Ділове мовлення в Україні в його історичному розвитку. Традиції ―ділової 

мови‖ Київської Русі. 

5. Аудіювання текстів загальноюридичної тематики. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: організаційну 

систему мови, закономірність її використання в правовій справі; сутність 

поняття документ як основного різновиду офіційно-ділового стилю, функції 

документів, вимоги до них, сучасну класифікацію ділових паперів, реквізити; 

стилістичну диференціацію мовних явищ; ідентифікуючі ознаки мовлення; 

історію розвитку ділового мовлення.  

Рекомендована література до Теми 2:  
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. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістика. – 

К., 1997. 

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

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

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Львів: Вежа, 1994. – 240 с. 

6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.— К.: Либідь, 1993. 

– 248 с. 

7. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1991. – 

86с. 

8. Мамчур І. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного 

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

 

 



ТЕМА 3. Загальні вимоги до мовних засобів ділових паперів. 

Фонетико-орфографічні особливості текстів професійного спрямування 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

1.Орфоепічні й акцентуаційні норми української мови: сутність, роль у 

професійному мовленні юриста.  

2.Основні правила вимови голосних та приголосних звуків. 

3. Складні випадки правопису у текстах професійного спрямування: 

а) уживання апострофа і м’якого знака (на матеріалі лексики професійного 

спрямування); 

б) особливості правопису складних слів у мові професійного спрямування; 

в) особливості правопису слів іншомовного походження (на матеріалі 

лексики професійного спрямування). 

4. Особливості вживання великої літери у власних назвах в мові 

професійного спрямування. 

5.Особливості правопису прізвищ в українській мові. Специфіка передачі 

російських прізвищ, власних назв українською мовою. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: проблеми 

унормування термінологічної і ділової лексики; особливості застосування 

орфоепічними, акцентуаційними, орфографічними норм у мові професії. 

Треба вміти: розрізняти ключові поняття теми, застосовувати набуті знання з 

теми у практиці укладання фахових текстів, у тому числі службової 

документації. 

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

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Надія Денисівна Бабич.- Львів: 

Світ, 232 с.   

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

непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004.  

7. 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. 

 

 



ТЕМА 4. Особливості мови професійного спрямування на лексико-

фразеологічному рівні 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови. 

Групування слів за різними ознаками.  

2. Взаємозв’язок фахових термінів, професіоналізмів, жаргонізмів 

3. Місце та роль фразеологізмів у фаховому мовленні. Фразеологічні засоби 

ділового мовлення. 

4. Мовні штампи та канцеляризми у мові професії. 

5. Лексика української мови професійного спрямування у парадигматичних 

зв’язках. 

6.Роль словників у збагаченні мовлення та підвищенні рівня професійності.  

Типи словників. 

7.Юридична лексикографія: історія та сучасність.   

 

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; типологію словників. Треба вміти: застосовувати 

лексичне багатство української мови за відповіднио ситуацій спілкування, 

враховуючи вік, стать, офіційний статус тощо співрозмовника. 

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. Специфіка мови професійного спрямування на 

морфемному і словотвірному рівнях 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

1. Морфемна будова слова.  

2. Особливості вимови, правопису та вживання префіксів у словах різних 



частин мови (на матеріалі фахової лексики). 

3. Складні випадки правопису суфіксів (на матеріалі фахової лексики).  

4. Способи сучасного словотворення у мові професійного спрямування.  

5. Абревіатури у професійному мовленні юриста: сутність, роль, правила 

скорочування слів. 

6.Морфемна та словотвірна будова слова: спільне та відмінне. 

 

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

напрацьовані під час заняття : Студенту необхідно знати: особливості 

морфемної і граматичної будови сучасної української мови професійного 

спрямування; проблеми словотворення.  Треба вміти: ідентифікувати 

лексико-граматичні розряди української мови; утворювати фахову лексику за 

існуючими словотвірними моделями. 

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. 

 

ТЕМА 6. Морфологічні особливості мови професійного 

спрямування  

Практичне заняття № 6-8 – 6 год. 

 

План 

1.Морфологія – розділ граматики про граматичну природу слова як 

граматичної одиниці, вчення про будову та розряди слів, граматичні категорії 

і систему їх словозміни. 

2.Морфологічні норми у професійному спілкуванні: 

а) уживання іменників у діловому мовленні; 

б) використання прикметників у текстах документів; 

в) запис числової інформації в документах; 



г) особливості вживання займенників в ділових паперах; 

ґ) особливості використання граматичних форм дієслів; 

д) особливості правопису прислівника;  

е) функціонування службових частин мови у текстах ОДС. 

3. Правила перекладу українською мовою словосполучень з іменниками та 

прикметниками, числівниками та займенниками, типові помилки і шляхи їх 

усунення. 
. 

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

напрацьовані під час заняття : Студенту необхідно знати: особливості 

морфемної і граматичної будови сучасної української мови професійного 

спрямування; проблеми словотворення.  Треба вміти: ідентифікувати 

лексико-граматичні розряди української мови; утворювати фахову лексику за 

існуючими словотвірними моделями. 

Рекомендована література до Теми 6:  
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 7. Синтаксис і пунктуація в професійному спілкуванні 

 

Практичне заняття № 9-10 –4 год. 

 

План 

1. Синтаксичні особливості професійного мовлення: прямий і непрямий 

прядок слів, особливості функціонування членів речення (способи вираження 

головних членів речення, координація підмета з присудком, синтаксичне 

керування тощо).  

2. Типи граматичного зв’язку у словосполученні. 

3. Використання різних типів речень у текстах професійного спрямування, 

особливості пунктуації. 



4. Особливості використання прямої і непрямої мови, цитати.  

5. Засоби організації зв’язного тексту: модель, мовні засоби, специфіка. 

6. Редагування як процес удосконалення фахового тексту. 

7.Особливості перекладу українською мовою лексики і текстів професійного 

спрямування. 

   

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

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: проблему 

текстуальності права; ідентифікуючі ознаки мовлення; організаційну систему 

мови, закономірність її використання в правоохоронній справі; поняття 

норми як основи сучасної української літературної мови; стилістичну 

диференціацію мовних явищ; особливості синтаксису наукового стилю. Для 

освоєння професії варто вміти здійснювати текстологічний аналіз наукової 

літератури; дотримуватись основ оформлення  наукових робіт, послідовності 

й точності викладу думок у фаховому тексті. 

Рекомендована література до Теми 7:  
1.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. - Донецьк,  2004. 

2.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. 

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

Навчальний посібник / Антоніна Семенівна Токарська. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 272с.  

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

Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.  

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

К., 2008. 

 

Змістовий модуль 2 

 

ТЕМА 8. Соціальна та лінгвістична сутність офіційно-ділового 

стилю мовлення. Документ як основний різновид ОДС 

 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

 

План 

1.Історія й значення (широке й вузьке) поняття «документ».  

2.Основні властивості документів та вимоги до них. 

3.  Класифікація документів.  

4. Реквізити як обов’язкові елементи документа.  

 

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

напрацьовані під час заняття : Для освоєння професії варто вміти 

здійснювати текстологічний аналіз наукової  і ділової літератури; володіти 



технікою вибору слова для використання при укладання документів і 

написанні спеціальних текстів; дотримуватися загальних вимог до 

оформлення та розміщення реквізитів у документах. 

Рекомендована література до Теми 8:  
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. 

 

.  ТЕМА 9. Правила оформлення особових ділових паперів. 

Зіставний аналіз мови цих документів 

 

Практичне заняття № 12-13 –4 год. 

 

План 

1. Заява як особистий документ: визначення, реквізити, особливості 

оформлення, типові мовні кліше. 

2. Автобіографія як особистий документ. Реквізити. Специфіка укладання, 

вживання типових мовних кліше. 

3. Резюме як інформаційний документ. Структура тексту. Типові мовні 

кліше. Спільні й специфічні риси резюме й автобіографії.  

4. Характеристика як особистий документ: визначення, види, реквізити, 

типові мовні кліше. 

 

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. Мовні особливості документів щодо особового складу. 

Рекомендована література до Теми 9:  
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. 

 

ТЕМА 10. Правила оформлення довідково-інформаційних 

документів. Службовий лист як узагальнена назва різноманітних за 

змістом документів 

 

Практичне заняття № 14-15 – 4 год. 

 

План 

1. Доручення як особистий документ. Види доручень. Реквізити. 

Особливості написання. 

2.  Розписка як особистий документ: види, реквізити, особливості написання.  

3.  Довідка як інформаційний документ. Види. Реквізити. Вживання типових 

мовних кліше. 

4. Пояснювальна записка як службовий інформаційний документ: види, 

реквізити, мовні особливості.  

5.Супровідний лист як вид службового інформаційного документа: 

призначення, реквізити, особливості написання. Етикет ділового листування. 

6. Запрошення як інформаційний документ: види, реквізити, структура 

тексту, особливості написання. 

7.Телеграма і телефонограма як термінові документи. Особливості 

телеграфного стилю. 

8.Особливості оформлення акта і звіту як підсумкових документів. Види 

звітів. Реквізити. Структура тексту. Особливості написання, типові мовні 

кліше. 

9. Протокол як інформаційний документ. Види протоколів. Правила 

оформлення, структура, вживання типових мовних кліше. 

 

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; вести ділові 

переговори і ділове листування; 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 довідково-

інформаційних 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. 

 

ТЕМА 11. Усне мовлення як складова частина професійного 

спілкування. Мовна культура – найважливіша особливість професійної 

культури юриста 

Практичне заняття № 16 – 2 год. 

 

План 

1. Усне мовлення у діяльності правника. Види усного спілкування. Фатичне 

спілкування.  

2. Універсальні величини усного ділового мовлення.  

3. Культура мови й культура мовлення. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. 

4. Мовленнєвий етикет, його види.. 

5.Культура ведення діалогу. Правила спілкування для мовця і слухача.   

6.Культура усної відповіді: вимоги, складові частини 

7.Класична ділова візитка. Види візитних карток. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах; роль усного мовлення у діяльності 

правника, атакож форми і особливості ділового спілкування. Треба вміти: 

виступати в судах та інших органах; ефективно здійснювати правову 

пропаганду, правову просвіту і правове виховання засобами правової 

публіцистики; самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови; володіти технікою вибору слова для використання в 

професійній діяльності; володіти технікою письмового й усного мовлення; 

доречно використовувати мовні засоби відповідно до функціонально-

стильового різновиду і жанру правничого мовлення.  

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: 

Навч.посіб.-3-тє вид., випр. і доп.-К., 2008. 

2. 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. 



3. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. Навч. посібник-

довідник.-К., 2008. 

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. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. 

Навч. посібник.-К.,2007. 

7. Мацько Л.І. Стилістика ділового мовлення і редагування ділових 

документів: Навч. посібник для дистанц. Навчання / Л.І. Мацько, 

Л.В.Кравець, О.В. Солдаткіна. – К.: Університет «Україна», 2004. – 281с. – 

ISBN 966-7979-68-7 

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

Навчальний посібник.-К., 2004.  

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового 

спрямування для юристів. Підручник.-К., 2008. 

10. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: 

навч. посіб. / Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П.Руденко. - К., 2009. 

 

ТЕМА 12. Жанрове розмаїття ділових контактів  

 

Практичне заняття № 17-18 – 4 год. 

 

План 

1. Інтерв’ювання та консультування клієнтів  

2. Інтерв’ю як спосіб донесення інформації до населення (використання 

мовних засобів для досягнення мети).  

3. Ділова нарада. 

4. Ділова бесіда. 

5. Мовні особливості телефонного спілкування. 

6. Мовний етикет стільникового зв’язку. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: основи професійної 

комунікації в писемній та усній формах. Треба вміти: інтерв’ювати та 

консультувати клієнта; ефективно здійснювати правову пропаганду, правову 

просвіту і правове виховання засобами правової публіцистики; вести ділові 

переговори і ділове листування; самостійно працювати над удосконаленням 

знань з української мови; володіти технікою вибору слова для використання 

в професійній діяльності; брати участь у наукових і ділових дискусіях, 

судових дебатах, виявляючи діловий етикет і культуру професійного 

спілкування; доречно використовувати мовні засоби відповідно до 

функціонально-стильового різновиду і жанру правничого мовлення. 



Рекомендована література до Теми 12:  

      1.Абрамович С.Д. та ін. Риторика загальна та судова. – Київ, 2002.  

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. –  Львів: Світ, 1999.  

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

Дону, - 1996. – 302с. 

4.Колотілова Н.А. Риторика. – Київ, 2007.  

5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник /                 

О. Пономарів. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000. – 248с.  

6.Сагач Галина. Риторика: Навч. посібн. – Вид. 2-е,  перероб.і доп. – К.: 

Видавничій дім ―Ін Юре‖,  2000.  –     251с.. 

7.Томан Іржі. Мистецтво  говорити. –3-є вид.  – К.: Україна,  1996. – 249с. 

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

для студ. вузів. –  Львів, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з української мови професійного спрямування 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 української мови професійного спрямування 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 української мови професійного спрямування 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 української мови професійного спрямування 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 

 

 

 

 

 

 


