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Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. Сучасна українська літературна мова – основа мови 

професійного спілкування. Суспільне значення української мови та її 

правовий статус. 
 

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. Стилістична диференціація сучасної української 

літературної мови.  

 

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 фаховий текст і назвіть риси функційного стилю, до 

якого він належить. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

 

 Кражи - одно из наиболее распространенных преступлений против 

индивидуальной собственности граждан. Они наносят существенный 

материальный ущерб гражданам. Однако здесь не менее опасен и вред 

моральный, ибо каждое такое преступление оказывает деморализующее 

влияние на людей, особенно тогда, когда оно не раскрыто и преступники не 

наказаны. Подрывается авторитет государственных органов, нарушается 

принцип неотвратимости наказания. У потерпевших возникает 

неуверенность в силе закона. Особенно большой общественный резонанс 

вызывают квартирные кражи, поскольку за каждым таким преступлением 

стоит семейная трагедия, которая порой обусловлена не столько 

материальными потерями, сколько дестабилизирующим влиянием краж, 

посягающих еще и на неприкосновенность жилища. Поэтому не случайно в 

Уголовном кодексе Украины законодатель выделил квалифицирующий 

признак - кража индивидуального имущества граждан с проникновением в 

жилище. Статистические данные свидетельствуют о том, что каждое третье 

преступление в Украине относится к числу имущественных. Из них каждое 

второе - квартирная кража. 

 

4. 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. Загальні вимоги до мовних засобів ділових паперів. 

Фонетико-орфографічні особливості текстів професійного спрямування. 

1. Виконайте завдання на дотримання мовних норм та перевірку знань 

зі стилістики. 

1.1. Як називається розділ мовознавства, який вивчає і встановлює 

систему загальноприйнятих правил літературної вимови відповідно до норм 

національної мови? Обґрунтуйте свою відповідь. 



 а) фонетика;  б) фонологія;  в) орфоепія 

1.2. Як вимовляються в українській мові дзвінкі  приголосні в кінці 

слова? 

 а) дзвінко; б) глухо; в) з наближенням до парних глухих 

1.3. Які голосні та за яких умов можуть позначати два звуки? 

Обґрунтуйте свою відповідь та проілюструйте прикладами. 

 а) я, ю, є, ї;  б) а, о, у, і;  в) я, ю, ї, е 

1.4. Що визнається грубим порушенням літературної норми у вимові   

[л] перед [е] ? Проілюструйте свою відповідь прикладами. 

 а) м'яка вимова; б) пом'якшена вимова;  в) тверда вимова 

 1.5. Який темп мовлення відволікає слухача від основної думки, 

послаблює  його увагу? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 а) повільний; б) швидкий; в) помірний 

 1.6. Який наголос властивий українській вимові? Проілюструйте свою 

відповідь прикладами. 

 а) рухомий; б) динамічний (силовий); в) постійний; г) різномісний 

(вільний) 

 

2. Прочитайте подані терміни та термінологічні словосполучення і 

запишіть їх, ставлячи замість крапок, де необхідно, пропущені букви. 

Підкресліть вставлені букви та усно з'ясуйте правопис і вимову термінів. 

 а) Виправда..я,      дізна..я,      знаря..я     злочину,     ..мпічмент, 

інв..ст..ц..я, інт..л..ктуал..на влас..ніст.., недоторка..іст.. особи, ро..слідува..я, 

судове ріше..я, судочин..тво. 

 б) Головува..я, контрас..ність, л..цензія, планува..я, повіре..ий у 

справах, прем..я, протекц..я, пі..пр..ємни..тво, службові обов..язки, споживач.. 

. 

3. Випишіть із юридичних словників тридцять терміноодиниць   трьома   

групами  (по  десять  термінів  у  кожній): а) з апострофом; б) з подвоєнням 

букв на позначення збігу приголосних звуків; в) зі спрощенням у групі 

приголосних звуків. Усно з'ясуйте правопис дібраних термінів. 

 Зразок: а) в'язниця; б) беззаконня; в) обласний. 

4. Випишіть із «Словника іншомовних слів» десять юридичних 

термінів різної частиномовної належності. Поставте наголос. Подайте 

етимологічну довідку до них і коротке пояснення. Усно з'ясуйте правопис 

цих слів. Складіть із ними термінологічні словосполучення за моделлю 

"прикметник + іменник" і запишіть їх. 

 Зразок: а) Нотаріальний (лат.) - засвідчений у нотаріуса; той, що 

потребує засвідчення органами нотаріату. Нотаріальний акт, нотаріальна 

контора. 

 

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 мови професійного спрямування на лексико-

фразеологічному рівні. 

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. Доберіть антонімічний відповідник до них і запишіть. 

Зразок: Легальний // нелегальний (прикметники). 

 Винний, відвертий, відсутність, заощаджувати, запитання, коштовний, 

підроблений, поважний, позичка, толерантний. 

3. Поясніть значення слів-паронімів посвідчення – посвідка – свідоцтво 

– свідчення, ввівши їх у словосполучення або речення. Сформулюйте 

визначення поняття „службове посвідчення‖. 

 

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. Специфіка мови професійного спрямування на 

морфемному і словотвірному рівнях. 

 1. Випишіть із російсько-українського словника фахової 

термінолексики для правників 10 різних за структурою слів-термінів і 

визначте їх морфемну будову, спосіб творення.  

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. 

 

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

 

 



ТЕМА 6. Морфологічні особливості мови професійного 

спрямування. 

1. Поясніть значення понять: «граматична категорія», «граматичне 

значення», «граматична форма». 

2. Які морфологічні норми порушено у наведених реченнях:  

1. Поблизу ЖЕКа ДАТ затримала чотирьох осіб, які намагалися 

відчинити автомобіль. 2. Махінації в банківській системі — найбільш 

поширеніші влітку. 3. Ним було завдано 17 ножових поранень потерпілому. 

4. На столі не було виявлено поданого документу про припинення 

розслідування у справі «Фукса». 5. Семидесятирічний К. подав заяву 18 

грудня 1996 року. 6. До цього часу не встановлені особи, які вчинили 

розбійничий напад на ювелірний магазин «Діамант». 7. Він рахується в 

розшуку вже два роки. 8. Затримання проводилось восьмидесятьма бійцями 

«Беркута». 9. Дії затриманих під час допиту були більш нахабнішими ніж 

раніше. 10. Підсудним гарантується право захисту. 11. Слідство не виявило 

акту передачі матеріальних цінностей. 

 

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

 

 

ТЕМА 7. Синтаксис і пунктуація в професійному спілкуванні 
 

1. Складіть і запишіть речення з поданими  словосполученнями: 

 Статус столиці України; порядок застосування мов; основні обов’язки 

громадянина; дострокове припинення повноважень; законодавча ініціатива; 

правовий режим державного кордону; повторний розгляд закону. 

2. Доберіть і запишіть 5 прикладів, які б ілюстрували пунктуаційні 

норми сучасної української літературної мови. 

3. Запишіть українською мовою фаховий мікротекст. Знайдіть у 

реченнях суб’єкти й предикати та з’ясуйте їх узгоджуваність. Поясніть 

особливості  перекладу. 

Статья 23. Понятие юридического лица 

Юридическими лицами признаются организации, которые обладают 

обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

быть истцами и ответчиками в суде, арбитраже или в третейском суде. 

Участниками гражданских правоотношений, помимо физических лиц и 

государства, являются организации: предприятия, хозяйственные общества, 

учреждения, объединения граждан и т.д. 

Организации, которые признаются субъектами гражданского права, 

называются юридическими лицами. Исходя из приведенного в данной статье 

определения, можно выделить следующие четыре признака, 

характеризующие юридическое лицо. 

1. Организационное единство… 



2. Наличие обособленного имущества… 

3. Самостоятельная имущественная ответственность… 

4. Способность выступать в гражданском обороте от своего имени… 

Отсутствие хотя бы одного признака исключает возможность 

существования организации как юридического лица. 

В литературе порой высказывается мнение о том, какие из указанных 

признаков являются главными, а какие второстепенными. Представляется, 

что данный подход является не совсем правильным. Все признаки 

юридического лица одинаково важны, и отсутствие хотя бы одного из них 

исключает возможность существования организации как юридического лица 

4. Дайте відповіді на поставлені питання: 

 Предмет синтаксису. 

 Речення і судження. 

 Помилки при використанні дієприслівникових зворотів. 

 Активні і пасивні дієприкметники. 

 Способи передачі чужої мови 

 

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. 

 
 

Змістовий модуль 2 
 

ТЕМА 8. Соціальна та лінгвістична сутність офіційно-ділового 

стилю мовлення. Документ як основний різновид офіційно-ділового 

стилю. 

 

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

якого він належить. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

 Кражи - одно из наиболее распространенных преступлений против 

индивидуальной собственности граждан. Они наносят существенный 

материальный ущерб гражданам. Однако здесь не менее опасен и вред 

моральный, ибо каждое такое преступление оказывает деморализующее 

влияние на людей, особенно тогда, когда оно не раскрыто и преступники не 

наказаны. Подрывается авторитет государственных органов, нарушается 

принцип неотвратимости наказания. У потерпевших возникает 

неуверенность в силе закона. Особенно большой общественный резонанс 

вызывают квартирные кражи, поскольку за каждым таким преступлением 

стоит семейная трагедия, которая порой обусловлена не столько 

материальными потерями, сколько дестабилизирующим влиянием краж, 

посягающих еще и на неприкосновенность жилища. Поэтому не случайно в 

Уголовном кодексе Украины законодатель выделил квалифицирующий 

признак - кража индивидуального имущества граждан с проникновением в 

жилище. Статистические данные свидетельствуют о том, что каждое третье 



преступление в Украине относится к числу имущественных. Из них каждое 

второе - квартирная кража. 

 

2. 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 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. Правила оформлення особових ділових паперів. 

Зіставний аналіз мови цих документів. 

1.Користуючись  конспектом практичних занять, складіть тезовий план 

до теми ―Правила оформлення особових документів‖. Випишіть мовні кліше, 

які використовуються в особових документах. 

2. Складіть заяву й автобіографію та підготуйте комплект взірців інших 

особистих документів. 

3. Знайдіть змістові й мовні/мовленнєві помилки в оформленні 

наведеного нижче документа. Додайте, якщо треба, відсутні реквізити та 

скоригуйте тексти документів. 

 

     Ректоруі Вінницького 

     Національного університету 

     Іванову С.М. 

 

Заява. 

 Прошу призначити мене на посаду інспектора навчально-методичного 

відділу 

05.04.13р.      

 

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. Правила оформлення довідково-інформаційних 

документів. Службовий лист як узагальнена назва різноманітних за 

змістом документів. 

 

1. Складіть службовий лист (на вибір) та 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. 

 

Довідка  

 Павленко Іван Федорович мешкає за адресою: вул. Перемоги 12 кв. 43. 

Начальник житлово-експлуатаційної  

контори № 2      П.І.Лукін 

 

 

     Ректорові Кіровоградського 

     Національного університету 

     Петрову С.І. 

 

Розписка  

 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. 

 

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 10: 1.3.,1.4., 1.17., 1.18., 2.17., 

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

ТЕМА 11. Усне мовлення як складова частина професійного 

спілкування. Мовна культура – найважливіша особливість професійної 

культури юриста. 

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 

  



Текст 3 

        - Маріє Степанівно, скажіть, будь ласка, чи готові документи для 

митниці? 

        - Не цілком. Чекаємо останні дані з сьомої філії. 

        - Зателефонуйте в наші філії і запросіть у всіх керівників відділів 

прибути наступної п’ятниці о 15. 00 до мене з результатами планової 

інвентаризації. 

       - Гаразд, Петре В’ячеславовичу. У приймальні чекає начальник відділу 

кадрів. 

       - Запросить. Хай заходить. 

       - До речі, Петре В’ячеславовичу, вам сьогодні о 14. 30 слід бути у 

міськвиконкомі. 

        - Дякую. Я про це пам’ятаю. Викличте, будь ласка, на 14. 00 машину та 

підготуйте звітну документацію за перший квартал поточного року.  

 

Текст 4 

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

 Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в 

зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,  

-продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, 

 -виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та 

іншими міжнародно-правовими документами, 

 -здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, 

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто 

 -ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення 

самостійної української держави – України. 

 Територія України є неподільною і недоторканною. 

 Віднині на території україни мають чинність виключно Конституція і 

Закони України. 

 Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. 

 

Верховна Рада України 

24 серпня 1991 року 

 

Рекомендована література до теми 11: 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.; 1.15.; 1.17.; 

2.8.; 2.9.; 2.21.; 2.22.; 2.23.; 2.27.; 2.30.; 2.32. 

 

 

ТЕМА 12. Жанрове розмаїття ділових контактів.  
 

1.Підготуйте повідомлення для науково-практичного семінару за однією з 

тем: 

 - Прояв основних властивостей мови в текстах правничого 

спрямування. 



 - Юридична герменевтика і її статус.  

 - Гендерний аспект культуромовної поведінки. 

- Механізми взаєморозуміння у спілкуванні.  

- Культура укладання фахових документів. 

- Мова і мовлення в житті та професійній діяльності людини.   

- .Канцеляризми і штампи в сучасній українській літературній мові: 

особливості використання 

 

2. З’ясуйте та занотуйте вербальні формули привітання, побажання, 

прощання, звертання, вибачення та пробачення у мові юриста та 

спрогнозуйте ситуації їх використання. Наведіть приклади таких ситуацій. 

 

3. До слів, поданих у першій частині, доберіть слова з частини другої, 

поставивши їх у кличному відмінку. Які з утворених словосполучень-

звертань варто використовувати у службових листах? 

І. Дорогий, шановний, всечесніший, високоповажний, рідний, 

вельмишановний, високодостойний, Ваша високодостойносте, рідненький, 

милий, глибокошановний, високопреподобний, блаженний. 

ІІ. Професор, президент, міністр, пан прем’єр, пані, панове, генерал, 

лікар, друг, магістр, доцент, отець, митрополит, директор, добродій, брат. 

 

4. Запишіть правильний варіант словосполучень: 

 Вчинити шкоду, відповідно акта цивільного законодавства, з часу 

укладення договору; на протязі строку для відповіді; по вимозі будь-якої із 

сторін. 

 

5.Запишіть українські відповідники до поданих російською мовою 

терміноодиниць та сталих словосполучень професійно-ділової мови. 

Складіть із п’ятьма з них речення. Усно з'ясуйте особливості правопису слів 

у близькоспоріднених мовах. 

 Письменная жалоба, письмо-сообщение, платежеспособный, платить 

наличностью, по взаимному согласию, подлинник, полномочие, поощрение, 

правонарушитель, принимать вину на себя, работа по совместительству, 

разбой, разглашение государственной тайны, раздел имущества, 

разоблачение преступника, разоружать, распорядительные документы, 

расторгнуть договор, расхититель, реабилитировать. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 1.3.; 1.5.; 2.23.; 2.24.; 2.31.; 1.17.; 

2.35.; 2.36.; 1.18. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


