
1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

08 липня 2015 року № 152-Н 

Форма № П-2.04 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

―ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ‖ 

Кафедра української та іноземної мов 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор ПУЕТ 

____________ проф. М.Є. Рогоза  

―______‖ _______________ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» 

 

для студентів спеціальності 081 «Право»  

ступеня бакалавра  

 

Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, 

Інституту заочно-дистанційного навчання 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава  2016 
 



2 

 

 

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 081б1інт «Право», 

ступеня бакалавра на 1 семестр 2016/2017  

 

Укладач В.В. Сарапин – доцент кафедри української та іноземної мов,  

доцент, к.філол.н. 

 

 
 

Робоча навчальна програма обговорена і 

схвалена на засіданні кафедри української та 

іноземної мов 

протокол № 1 від ______ серпня 2016 р. 

Зав. кафедри__________ проф.  Н.М.Бобух  

 

 

 

 
 

  

 СХВАЛЕНО 

Голова науково-методичної групи  

спеціальності 081 «Право» 

протокол № _2_від ___вересня 2016 р. 

_______________проф. Лаврик Г.В. 
 

    

ПОГОДЖЕНО 

Методист 1 категорії науково-навчального центру  

____________________ В. М. Забара  

«_____»________________ 2016 р. 
 

 



3 

 

ЗМІСТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            

Вступ    

  

 

4 

Розділ 1.  Загальна характеристика навчальної дисципліни 6 

Розділ 2.  Робочий графік навчальної дисципліни на семестри 7 

Розділ 3.  Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом 

навчального часу за видами занять         

10 

Розділ 4.  Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 13 

Розділ 5.  Самостійна робота студентів            32 

Розділ 6.  Методики активізації процесу навчання 33 

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю 34 

Розділ 8.  Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального 

процесу  

39 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення 39 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

Спілкування у державному, політичному, суспільному, господарському житті, 

ділових відносинах між підприємствами, установами, організаціями, в органах 

управління і самоврядування, прокуратури, юстиції має здійснюватися державною 

мовою з високим рівнем культури професійного мовлення. Тож без відповідних 

мовних компетентностей, зокрема вмінь і навичок грамотно, чітко, ясно, послідовно 

і виважено висловлювати свої думки, конструювати діалог, ефективно 

використовувати невербальні засоби комунікації, доцільно й ефективно 

застосовувати інформаційні ресурси, неможливе професійне становлення 

особистості. З огляду на це навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» покликана поглибити знання з української мови, сприяти 

осмисленому опрацюванню наукової літератури, словників, довідників, 

енциклопедій тощо), закріпленню вмінь грамотного складання ділових паперів і 

фахових документів. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів – «Законодавчі та 

нормативно-стильові основи професійного спілкування», «Професійна та наукова 

комунікація як складова фахової діяльності юриста», які містять сімнадцять теми, 

що охоплюють теоретичні і практичні питання української мови (за професійним 

спрямуванням), сприяють формуванню мовних, мовленнєвих і комунікативних 

компетенцій майбутніх правників. 

Міждисциплінарні зв’язки. Місце навчальної дисципліни визначається її 

інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком із 

комплексом гуманітарних дисциплін, зокрема «Історією української культури», 

«Історією та культурою України», «Філософією», «Логікою», «Риторикою», 

«Етикою та естетикою», «Юридичною психологією», «Юридичною деонтологією», 

які сприяють повнішому осмисленню еволюції сучасної української мови, 

усвідомленню багатства її виражальних засобів, з’ясуванню особливостей 

формування юридичної термінології та документознавства, фахового мовленнєвого 

етикету тощо. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» формування і розвиток у студентів комунікативної компетентності 

як необхідної складової успішної професійної діяльності. 

1.2. Завдання курсу полягають у підвищенні мовної культури майбутніх 

юристів, а також формуванні знань про стилі сучасної української мови, розвитку 

культури усного і писемного ділового спілкування, дотриманні правил мовного 

етикету в діловому спілкуванні, дотриманні орфоепічних, акцентуаційних, 

орфографічних, пунктуаційних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм 

сучасної української мови, набутті навичок укладання юридичних документів і 

ділових паперів, що сприяють досягненню високого рівня спілкування у 

правознавчій сфері. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти повинні 

здобути узагальнені систематизовані знання щодо: 

– норм сучасної літературної мови у правознавчій сфері; 

– мовних засобів, які використовуються у професійному спілкуванні; 
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– мовностильових особливостей текстів фахового спрямування; 

– лексики й термінології професійного мовлення; 

– особливостей творення і вживання юридичних термінів; 

– вимог до культури усного і писемного професійного мовлення; 

– специфіки укладання юридичних документів. 

Вивчення історії української культури передбачає розвиток умінь і навичок: 

– правильно використовувати мовні засоби у професійній діяльності юриста; 

– користуватися на практиці законами і правилами усного професійного 

спілкування; 

– диференціювати норми літературної мови та реалізувати їх в усному і 

писемному мовленні; 

– стилістично правильно висловлювати власну думку; 

– виокремлювати, відтворювати, редагувати тексти наукового, офіційно-

ділового, публіцистичного, епістолярного стилів; 

– орієнтуватися в терміносистемі свого фаху; 

– користуватися різними видами словників, довідковою літературою з 

культури мови; 

– укладати різні типи юридичних документів; 

– збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 
Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Вищого 

навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» ___вересня 
2016 року (протокол № 9).  
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Розділ 1. Таблиця 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

для студентів спеціальності 081б1 інт «Право» освітнього ступеня бакалавра  
 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ЄКТС 1,5 кредитів. 

2. Кількість модулів:  денна, заочна 2 модулі 

3. Відповідно до навчального плану є нормативною дисципліною 

4. Курс: денна _І__, заочна  _І__.     

5. Семестр: денна 1-й; заочна 1-й. 

6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість 45: 1 семестр _45_ 

- лекції: 1 семестр _6 год._, 2 семестр _  

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _26_ год., 2 семестр   _,  

- самостійна робота:  1 семестр __13__, 2 семестр __,  

- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 1 семестр _ екзамен_, 2 
семестр  -. 

- кількість годин на тиждень: 1 семестр __2_ 

7. Заочна форма навчання, годин: – загальна кількість 45: 1 семестр _45__, 2 семестр _,  

- лекції: 1 семестр _2_ год., 2 семестр _ год., 

   -практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _6_год., 2 семестр _год. 

- самостійна робота:  1 семестр __год., 2 семестр __ год. 

- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): 1 семестр _ _екзамен_ 

8. Дистанційна форма навчання, годин:   - загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр _45_ 
год. 

- лекції: 2 семестр __ год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр _2___, 2 семестр -. 

- самостійна робота:  1 семестр ____, 2 семестр  _43_ год. 

- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): 2 семестр _екзамен_ 
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Розділ 2. Таблиця 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Робочий графік навчальної дисципліни на І семестр 2016-2017 навчального року для  студентів спеціальності 081б1 

інт «Право» ступеня бакалавра  

 
Вид навчального заняття Тиждень, години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 32 годин, у 

т.ч.: 
                

– лекції – 6 год. 2  2     2         

– практичні 

заняття 26 год. 
    2  2  2  2  2  2  

2. Самостійна робота 

студентів - 23 год., в т.ч.: 
                

– виконання домашніх 

завдань 

  1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1  

– підготовка до практичних 

занять 

   1  1  1  1  1  1   

3. Проведення поточної 

модульної роботи: 
              Х  

4. Форма контролю:                Х 

– ПМК                 
– екзамен                 
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Розділ 3. Таблиця 3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
з розподілом навчального часу за видами занять 

для студентів денної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право»  ступеня бакалавра  
 

№  
з / п 

Назва модулів,  
розділів і тем  

навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні заняття 

п
о

за
а

у
д

и
т
о

р
н

і 
за

н
я

т
т
я
 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я
 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

1. 
Вступ до курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Державна мова – мова професійного 
спілкування. 

3 2 – – 1 

2. Стилі мови права у професійній діяльності юриста 2 – – 2 – 
3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – 2 1 

4. 
Мовні норми та їх застосування у професійній 
діяльності юриста 

3 – – 2 1 

5. Мовна компетенція юриста 1 – – 2 1 
6. Службовий мовний етикет юриста 1 – – – 1 

 Разом: 15 2 – 8 5 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста 

7. Культура діалогічного фахового спілкування юриста 2 – – 2 - 

8. 
Форми колективного обговорення професійних 
проблем 

3 – – 2 1 

9. 
Документ як писемна форма мови юриста.  
Особливості писемної ділової комунікації 3 2 – – 1 

10. Документація з кадрово-контрактних питань 3 – – 2 1 
11. Довідково-інформаційні документи 3 – – 2 1 
12. Службові листи у професійній діяльності юриста 1 – – – 1 
13. Особливості складання юридичних документів 3 – – 2 1 

14. Українська юридична терміносистема 3 – – 2 1 

15. 
Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні юриста 4 2 – 4 – 

16 
Оформлення результатів наукової діяльності 

правника 
2   - – 

17. Переклад і редагування наукових юридичних текстів 3  – - 1 
 Разом: 30 4 – 18 8 
 Всього з навчальної дисципліни 45 6 - 26 13 
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Таблиця 3.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
з розподілом навчального часу за видами занять 

для студентів заочної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право»  ступеня бакалавра  
 

№  
з / п 

Назва модулів,  
розділів і тем  

навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні заняття 

п
о

за
а

у
д

и
т
о

р
н

і 
за

н
я

т
т
я
 

л
ек

ц
ії
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м
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а

р
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к
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я
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т
я
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р

а
к

т
и

ч
н
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за

н
я

т
т
я
 

са
м

о
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ій
н

а
 р

о
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

1. 
Вступ до курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Державна мова – мова професійного 
спілкування. 

3 2 – – 1 

2. Стилі мови права у професійній діяльності юриста 2 – – – 2 
3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – 2 1 

4. 
Мовні норми та їх застосування у професійній 
діяльності юриста 

2 – – – 2 

5. Мовна компетенція юриста 2 – – – 2 
6. Службовий мовний етикет юриста 2 – – – 2 

 Разом: 15 2 – 2 10 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста 

7. Культура діалогічного фахового спілкування юриста 2 – – – 2 

8. 
Форми колективного обговорення професійних 
проблем 

2 – – – 2 

9. 
Документ як писемна форма мови юриста.  
Особливості писемної ділової комунікації 4 2 – – 2 

10. Документація з кадрово-контрактних питань 2 – – – 2 
11. Довідково-інформаційні документи 2 – – – 2 
12. Службові листи у професійній діяльності юриста 2 – – – 2 
13. Особливості складання юридичних документів 4 – – 2 2 

14. Українська юридична терміносистема 2 – – – 2 

15. 
Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні юриста 4  – 2 2 

16 
Оформлення результатів наукової діяльності 

правника 
2   – 2 

17. Переклад і редагування наукових юридичних текстів 2  – – 2 
 Разом: 30 2 – 4 22 
 Всього з навчальної дисципліни 45 4 - 6 35 
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Таблиця 3.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

з розподілом навчального часу за видами занять 
для студентів дистанційної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право»  ступеня бакалавра 

№  
з / п 

Назва модулів,  
розділів і тем  

навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні заняття 

п
о

за
а

у
д

и
т
о

р
н

і 
за

н
я

т
т
я
 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я
 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

1. 
Вступ до курсу «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Державна мова – мова професійного 
спілкування. 

3 – – 1 2 

2. Стилі мови права у професійній діяльності юриста 2 – – – 2 
3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – – 3 

4. 
Мовні норми та їх застосування у професійній 
діяльності юриста 

2 – – – 2 

5. Мовна компетенція юриста 2 – – – 2 
6. Службовий мовний етикет юриста 3 – – – 3 

 Разом: 15 1 – – 14 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста 

7. Культура діалогічного фахового спілкування юриста 3 – – – 3 

8. 
Форми колективного обговорення професійних 
проблем 

2 – – – 2 

9. 
Документ як писемна форма мови юриста.  
Особливості писемної ділової комунікації 4 – – 1 3 

10. Документація з кадрово-контрактних питань 2 – – – 2 
11. Довідково-інформаційні документи 3 – – – 3 
12. Службові листи у професійній діяльності юриста 2 – – – 2 
13. Особливості складання юридичних документів 3 – – – 3 

14. Українська юридична терміносистема 2 – – – 2 

15. 
Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні юриста 3  – – 3 

16 
Оформлення результатів наукової діяльності 

правника 
3   – 3 

17. Переклад і редагування наукових юридичних текстів 3  – – 3 
 Разом: 30 – – – 29 
 Всього з навчальної дисципліни 45 – - 2 43 



11 

 

Розділ 4. Таблиця 4.1. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

для студентів денної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право» ступеня бакалавра 

Назва модуля, розділу, теми та 
питання теми (лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформаці
йні 

джерела 
(порядков
ий номер 

за 
переліком

) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

Тема 1. Лекція 1. Вступ до курсу 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Державна мова – 
мова професійного спілкування 

1. Предмет і завдання дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». 

2. Національна мова, її складники.  
3. Державна мова, її ознаки та 

функції.  
4. Законодавчі акти України про 

мову.  
5. Мова професійного спілкування 

як функціональний різновид 
української літературної мови.  

6. Мова як першоелемент права. 
Українська мова як 
основоположний засіб 
спілкування юриста.  

7. Особливості мови правознавчого 
спрямування.  

2 1.    3-6, 8, 45.  

  Тема 2. Практичне заняття 1. Стилі 
мови права у професійній діяльності 
юриста 
1. Поняття функціонального 
стилю мови.  
2. Різновиди функціональних 
стилів. Реалізація стилів у мовних 
жанрах.  
3. Науковий стиль, його основні 
ознаки та різновиди. 
4. Ознаки офіційно-ділового 
стилю. Різновиди текстів офіційно-
ділового стилю. 
5. Публіцистичний стиль, його 
комунікативні функції та сфери 
використання.  
6. Характерні мовні ознаки 
епістолярного стилю, його функції і 
сфера використання.  
7. Розмовний стиль та його 
різновиди. Основні мовні ознаки 
розмовного стилю. 
8. Професійна сфера як інтеграція 
офіційно-ділового, наукового і 
розмовного стилів. 
 

2 5-7, 10, 11, 
18, 19, 29, 

30. 
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1 2 3 4 5 
  Тема 3. Практичне заняття 2.  

Культура фахового мовлення 
юриста   
1. Поняття культури мови.  
2. Культура мовлення як складова 
частина загальної культури юриста.  
3. Ознаки культури мовлення: 
правильність, точність, логічність, 
зрозумілість, доцільність, доречність, 
багатство, виразність, чистота.  
4. Комунікативна професіограма 
юриста, її компоненти: робота з 
документами, вміння вести 
міжособистісний і соцільний діалог, 
виступати публічно.  
5. Розвиток української 
лексикографії.  
6. Основні типи словників 
сучасної української літературної 
мови:  
- енциклопедичні словники;  
- лінгвістичні словники;  
- словники-довідники з культури мови;  
- словники юридичних термінів;  
- роль словників у підвищенні 
мовленнєвої культури юриста. 
 

2 5-7, 10, 11, 
12, 18, 19, 
35, 36, 46. 

  Тема 4.  Практичне заняття 3. Мовні 
норми та їх застосування у 
професійній діяльності юриста 
1. Поняття мовної норми.  
2. Орфоепічні норми:  
- засоби милозвучності української 
мови;  
- особливості вимови голосних звуків;  
- норми вимови приголосних звуків.  
3. Акцентуаційні норми. 
Поширені акцентуаційні помилки. 
Правила наголошування.  
4. Орфографічні норми. 
Принципи української орфографії: 
фонетичний, морфологічний, 
історичний (традиційний).  
5. Пунктуаційні норми. 
Відділювальні (крапка, кома, крапка з 
комою, двокрапка, тире, три крапки, 
знак питання, знак оклику) та 
відокремлювальні (завжди парні – 
коми, тире, дужки, лапки) розділові 
знаки.  
6. Морфологічні норми. Типові 
порушення морфологічних норм.  
7. Синтаксичні норми. Типові 
помилки, які трапляються при 
перекладі словосполучень з російської 
мови українською. 
8. Стилістичні норми. 
 

2 5-7, 10, 11, 
12, 18, 19, 
35, 36, 46. 

  Тема 5. Практичне заняття 4. Мовна 
компетенція юриста 
1. Лексичне багатство мови 

2 4, 5, 6, 10, 
46. 
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1 2 3 4 5 
юриста.  
2. Поняття про лексику мови. 
Лексикологія як розділ  мовознавства.  
3. Активна (загальновживані 
слова, терміни і професіоналізми) і 
пасивна (архаїзми, історизми,  
неологізми) лексика. 
4. Поняття про синоніми та їх 
типи. Синонімічний ряд.  
5. Пароніми. Групи паронімів.  
6. Омоніми:  
- повні й неповні омоніми;  
- омоформи, омофони й омографи;  
- міжмовні омоніми;  
- лексико-семантичні помилки, 
спричинені невмінням розрізняти 
міжмовні омоніми.  
7. Фразеологія як розділ 
мовознавства:  
- поняття про фразеологізм;  
- характерні риси фразеологічних 
одиниць;   
- мовні штампи як основа 
фразеологічної системи офіційно-
ділового стилю  фразеологічної 
системи офіційно-ділового стилю;  
- фразеологія правничої мови, її 
застосування в професійній діяльності 
юриста.  
8. Стилістична диференціація 
лексики сучасної української мови:  
- нейтральна (стилістично нейтральна, 
міжстильова) лексика;   
- книжна (наукова, ділова, урочиста, 
поетична) лексика;  
- розмовна лексика, її ознаки та сфери 
використання. 
 

 
Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста  

  Тема 8. Практичне заняття 5. 
Культура діалогічного фахового 
спілкування юриста 
1. Бесіда та її ознаки. Шляхи 
досягнення ефективності бесіди.  
2. Види ділових бесід:  
- ділова бесіда керівника з 
підлеглим;  
- співбесіда з роботодавцем; 
- поведінка під час співбесіди;  
3. Етапи проведення юридичної 
консультації. Етичні вимоги до 
юридичної консультації.  
4. Правила ведення службової 
телефонної розмови. Етичні аспекти 
використання мобільних телефонів. 
 

2 6, 7, 10, 11, 
13, 46. 

  Тема 9. Практичне заняття 6. Форми 
колективного обговорення 
професійних проблем 
1. Перемовини як обговорення 

2 6, 7, 10, 11, 
13, 46 
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1 2 3 4 5 
певного питання з метою з’ясування 
позицій сторін або підписання угоди.  
2. Види зборів, етапи їх 
проведення.  
3. Вимоги до організації ділової 
наради.  
4. Форми організації дискусії, 
етичні вимоги до її ведення.  
5. Поняття про дебати, етапи їх 
організації. Судові дебати. 
6. Візитна картка ділової людини. 
Види візитних карток та специфіка їх 
оформлення. 
 

Тема 10. Лекція 2. Документ як 
писемна форма мови юриста. 
Особливості писемної ділової 
комунікації  
1. Ознаки писемної мови. 
2. Поняття про документ та його 
функції. 
3. Вимоги до документа. 
4. Формуляр документа. 
5. Загальні правила оформлення 
основних реквізитів документа. 
6. Мовностильові ознаки 
документів. 
7. Класифікація документів. 

2   6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 

  Тема 11. Практичне заняття 7. 
Документація з кадрово-
контрактних питань 
1. Поняття про документи з 
кадрово-контактних питань.  
2. Види документів з кадрово-
контактних питань.  
3. Резюме, основні вимоги до його 
складання.  
4. Автобіографія та її реквізити.  
5. Характеристика, її реквізити, 
структура та вимоги до складання.  
6. Рекомендаційний лист, його 
композиція, особливості складання і 
подання.  
7. Заява, її реквізити й структура. 
Види заяв. Заяви з кадрових питань.  
8. Особовий листок з обліку 
кадрів, його реквізити та вимоги до 
складання.  
9. Накази щодо особового складу, 
їх реквізити, структура й мовні 
особливості.  
10. Основні відомості про 
працівника, які фіксуються в трудовій 
книжці. Вимоги до внесення 
відомостей про працівника.  
11. Трудовий договір. Контракт. 
Трудова угода. 
 

2 6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24 

  Тема 12. Практичне заняття 8. 
Довідково-інформаційні документи 
1. Поняття про довідково-

2 6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 
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1 2 3 4 5 
інформаційні документи.  
2. Прес-релізи: види, реквізити, 
інформаційні підстави складання.  
3. Звіти та їх види. Реквізити, 
мовні особливості та технічне 
оформлення звіту.  
4. Особливості складання довідки. 
Реквізити службової довідки. 
5. Доповідна записка. 
Пояснювальна записка. Рапорт.  
6. Протоколи, їх призначення та 
види. Реквізити протоколу. Витяг з 
протоколу. Мовні особливості 
протоколу. 

 2 Тема 14. Практичне заняття 9. 
Юридичні документи 
1. Поняття юридичного 
документа,  його функції. 
2. Класифікація юридичних 
документів.  
3. Поняття про кримінально-
процесуальний документ. Види 
кримінально-процесуальних 
документів (протокол процесуальної 
дії, журнал судового засідання, вирок 
суду, постанова слідчого, постанова 
прокурора, обвинувальний акт, ухвала 
– судове рішення) та особливості їх 
оформлення. 
4. Цивільно-процесуальні документи 
(цивільний позов, апеляційна скарга, 
касаційна скарга), їх реквізити та 
мовні особливості.  
5. Поняття про процесуальні акти-
документи в адміністративному 
судочинстві. Вимоги до  їх 
оформлення. 
6. Господарсько-процесуальні 
документи (претензія, позовна заява, 
правові документи з вирішення 
трудових спорів і конфліктів). 

 

- 6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 

  Тема 15. Практичне заняття 10. 
Українська юридична 
терміносистема 
1. Предмет юридичного 
термінознавства.  
2. Поняття юридичного терміна, 
його ознаки. 
3 Класифікація термінів.  
4 Способи творення юридичних 
термінів. Будова юридичних термінів. 
Термінологічні словосполучення. 
5 Багатозначність юридичних 
термінів. Синонімія й омонімія 
правничих термінів.  
6 Проблеми сучасного 
юридичного термінознавства.  
  

2 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 16, 

17, 32 

Тема 16. Лекція 3. Науковий стиль і 
його засоби у професійному 

2 Тема 16. Практичне заняття 11. 
Науковий стиль і його засоби у 

4 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 16, 
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1 2 3 4 5 
спілкуванні юриста 
1. Науковий текст як спосіб викладу 
наукової інформації, результат 
наукового дослідження.  
2. Структура наукового тексту. 
Загальні вимоги до наукового тексту.  
3. Оформлення результатів наукової 
діяльності:  
- план наукового дослідження, його 
різновиди;  
- вимоги до складання й оформлення 
тез;  
- виписки з наукових джерел; 
- поняття про конспект джерела 
наукової інформації, різновиди 
конспектів.  
4. Основні правила бібліографічного 
опису джерел, оформлення 
покликань.  
5. Принципи анотування наукової 
інформації. 
6. Реферат та його функції. 
Автореферат, особливості його 
складання.  
7. Рецензія й відгук як жанри 
наукової комунікації. 
 
 
 
 

професійному спілкуванні юриста 
1. Науковий текст як спосіб викладу 
наукової інформації, результат 
наукового дослідження.  
2. Структура наукового тексту. 
Загальні вимоги до наукового тексту.  
3. Оформлення результатів наукової 
діяльності:  
- план наукового дослідження, його 
різновиди;  
- вимоги до складання й оформлення 
тез;  
- виписки з наукових джерел; 
- поняття про конспект джерела 
наукової інформації, різновиди 
конспектів.  
4. Основні правила бібліографічного 
опису джерел, оформлення покликань.  
5. Принципи анотування наукової 
інформації. 
6. Реферат та його функції. 
Автореферат, особливості його 
складання.  
7. Рецензія й відгук як жанри наукової 
комунікації. 
 

17, 32 

  Тема 17. Практичне заняття 12. 
Оформлення результатів наукової 
діяльності правника 
1. Поняття наукової статті. Елементи 

наукової статті. Ключові слова у 

науковій статті. 
2. Різновиди тез наукового 

дослідження. Вимоги до складання й 

оформлення тез. 
3. Курсова робота, її мета й завдання. 

Структура курсової роботи. Основні 

вимоги до оформлення курсової 

роботи. 
4. Дипломна робота. Структура 

дипломної роботи. Вимоги до 

оформлення дипломної роботи.  
5. Рецензія й відгук як жанри наукової 

комунікації юриста. 
 

 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 16, 

17, 32 

  Тема 18. Практичне заняття 13. 
Переклад і редагування наукових 
текстів 
1. Поняття перекладу наукового тексту. 
Мета перекладу наукового тексту.  
2. Класифікація перекладів:  
- усний переклад та його різновиди 
(послідовний і синхронний, 
буквальний та адекватний);  
- повний переклад наукового тексту;  

4 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 16, 

17, 32 
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1 2 3 4 5 
- особливості реферативного перекладу 
наукового тексту;  
- анотаційний переклад;  
- автоматизований (комп’ютерний) 
переклад.  
3. Помилки перекладу наукових текстів 
українською мовою.  
4. Проблеми перекладу юридичної 
термінології.  
5. Етапи редагування та перевірки 
перекладу наукового тексту.   
6. Вимоги до редагування наукового 
тексту.  
7. Етапи редагування наукового тексту. 
8. Типові синтаксичні помилки 

Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

6  26  
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Таблиця 4.2. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)» 
для студентів заочної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право» ступеня бакалавра 

Назва модуля, розділу, теми та 
питання теми (лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформаці
йні 

джерела 
(порядков
ий номер 

за 
переліком

) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

Тема 1. Лекція 1. Вступ до курсу 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». Державна мова – 
мова професійного спілкування 

8. Предмет і завдання дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». 

9. Національна мова, її складники.  
10. Державна мова, її ознаки та 

функції.  
11. Законодавчі акти України про 

мову.  
12. Мова професійного спілкування 

як функціональний різновид 
української літературної мови.  

13. Мова як першоелемент права. 
Українська мова як 
основоположний засіб 
спілкування юриста.  

14. Особливості мови правознавчого 
спрямування.  

2 2.    3-6, 8, 45.  

  Тема 3. Практичне заняття 1.  
Культура фахового мовлення 
юриста   
1. Поняття культури мови.  
2. Культура мовлення як складова 
частина загальної культури юриста.  
3. Ознаки культури мовлення: 
правильність, точність, логічність, 
зрозумілість, доцільність, доречність, 
багатство, виразність, чистота.  
4. Комунікативна професіограма 
юриста, її компоненти: робота з 
документами, вміння вести 
міжособистісний і соцільний діалог, 
виступати публічно.  
5. Розвиток української 
лексикографії.  
6. Основні типи словників 
сучасної української літературної 
мови:  
- енциклопедичні словники;  
- лінгвістичні словники;  
- словники-довідники з культури мови;  
- словники юридичних термінів;  
- роль словників у підвищенні 

2 5-7, 10, 11, 
12, 18, 19, 
35, 36, 46. 



19 

 

1 2 3 4 5 
мовленнєвої культури юриста. 
 

 
Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста  

Тема 10. Лекція 2. Документ як 
писемна форма мови юриста. 
Особливості писемної ділової 
комунікації  
1. Ознаки писемної мови. 
2. Поняття про документ та його 
функції. 
3. Вимоги до документа. 
4. Формуляр документа. 
5. Загальні правила оформлення 
основних реквізитів документа. 
6. Мовностильові ознаки 
документів. 
7. Класифікація документів. 

2   6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 

  Тема 14. Практичне заняття 2. 
Юридичні документи 
1. Поняття юридичного 
документа,  його функції. 
2. Класифікація юридичних 
документів.  
3. Поняття про кримінально-
процесуальний документ. Види 
кримінально-процесуальних 
документів (протокол процесуальної 
дії, журнал судового засідання, вирок 
суду, постанова слідчого, постанова 
прокурора, обвинувальний акт, ухвала 
– судове рішення) та особливості їх 
оформлення. 
4. Цивільно-процесуальні документи 
(цивільний позов, апеляційна скарга, 
касаційна скарга), їх реквізити та 
мовні особливості.  
5. Поняття про процесуальні акти-
документи в адміністративному 
судочинстві. Вимоги до  їх 
оформлення. 
6. Господарсько-процесуальні 
документи (претензія, позовна заява, 
правові документи з вирішення 
трудових спорів і конфліктів). 

 

- 6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 

 
 
 

 Тема 16. Практичне заняття 3. 
Науковий стиль і його засоби у 
професійному спілкуванні юриста 
1. Науковий текст як спосіб викладу 
наукової інформації, результат 
наукового дослідження.  
2. Структура наукового тексту. 
Загальні вимоги до наукового тексту.  
3. Оформлення результатів наукової 
діяльності:  
- план наукового дослідження, його 
різновиди;  
- вимоги до складання й оформлення 
тез;  
- виписки з наукових джерел; 

4 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 16, 

17, 32 
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1 2 3 4 5 
- поняття про конспект джерела 
наукової інформації, різновиди 
конспектів.  
4. Основні правила бібліографічного 
опису джерел, оформлення покликань.  
5. Принципи анотування наукової 
інформації. 
6. Реферат та його функції. 
Автореферат, особливості його 
складання.  
7. Рецензія й відгук як жанри наукової 
комунікації. 
 

Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

4  6  
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Розділ 4. Таблиця 4.3. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ)» 
для студентів дистанційної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право»  

 

Назва модуля, розділу, теми та 
питання теми (лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформаці
йні 

джерела 
(порядков
ий номер 

за 
переліком

) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування юриста 

  Тема 1. Практичне заняття 1. Вступ 
до курсу «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». 
Державна мова – мова 
професійного спілкування 

15. Предмет і завдання дисципліни 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)». 

16. Національна мова, її складники.  
17. Державна мова, її ознаки та 

функції.  
18. Законодавчі акти України про 

мову.  
19. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид 
української літературної мови.  

20. Мова як першоелемент права. 
Українська мова як 
основоположний засіб спілкування 
юриста.  

3. Особливості мови правознавчого 

спрямування. 

1  3-6, 8, 45.  

 
Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста  

  Тема 10. Практичне заняття 2. 
Документ як писемна форма мови 
юриста. Особливості писемної 
ділової комунікації  
1. Ознаки писемної мови. 
2. Поняття про документ та його 
функції. 
3. Вимоги до документа. 
4. Формуляр документа. 
5. Загальні правила оформлення 
основних реквізитів документа. 
6. Мовностильові ознаки 
документів. 

7. Класифікація документів. 

1 6, 7, 10, 11, 
13, 21, 22, 

24. 

Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

  2  
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РОЗДІЛ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА  
 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» є основним засобом опанування навчального матеріалу, засвоєння знань, 
надбання вмінь і навичок у вільний від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота 
студента складається з підготовки до практичних та інших видів занять шляхом виконання усного 
та письмового домашнього завдання.  

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють матеріал, який був 
запропонований науково-педагогічним працівником на лекційних заняттях, а також розглядають 
окремі програмні питання, передбачені для самостійного вивчення.  

Самостійна робота з підготовки до практичних занять здійснюється за відповідним 
планом, що містить перелік програмних питань до кожної теми, які виносяться на аудиторне 
обговорення відповідно до планів практичних занять. 

 Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову 
літературу, ознайомившись із законодавчими і нормативними документами,  студенти готують 
тези своїх виступів, а також, за власним бажанням, можуть обирати тему доповіді, погодивши її з 
викладачем, для презентації її практичному занятті проблемно-пошукового хаарктеру. Дана 
доповідь має містити, крім висвітлення самої сутності виявленої студентами проблеми, 
обґрунтування актуальності та власні пропозиції щодо її розв’язання. Доповідь повинна 
стосуватися теми практичного заняття, проте вона може охоплювати більш широке коло питань, 
ніж передбачаються навчальною програмою дисципліни.  

Також студенти самостійно працюють над письмовими домашніми завданнями (вправами), 
використовуючи плани практичних занять, здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою 
складання навчальних тестів. 

З навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студенти 
виконують (письмово, з поданням викладачеві для перевірки) такі види самостійної роботи: 

1. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до теми з підготовкою 
опорного конспекту питань для обговорення на практичному занятті (студенти мають ґрунтовно 
опрацювати всі рекомендовані джерела і літературу до теми, письмово скласти опорний 
конспект питань згідно з планом для обговорення на практичному занятті). 

2. Складання термінологічного словника до теми і та підготовка до понятійного диктанту  
(термінологічний словник оформлюється рукописно чи у друкованому вигляді за термінами, що 
зазначені до кожної теми у планах практичних занять). 

3. Виконання тестових завдань (студентам слід узяти до уваги, що тести поділяються на 
прості, підвищеної складності та складні. 

Прості  та підвищеної складності тести передбачають одну правильну відповідь із 
чьотирьох запропонованих, складні  – дві або три правильні відповіді). 

5.Виконання ситуаційних завдань (відповіді на питання ситуаційного завдання 
оформлюються рукописно). 
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Розділ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Здійснення активізації процесу навчання студентів спеціальності 081б1інт «Право» української 

мови (за професійним спрямуванням) передбачає застосування системи способів, прийомів, 

засобів, послідовних дій викладача і студентів на заняттях, спрямованих на досягнення 

навчальних, дидактичних і виховних цілей і завдань, тобто ознайомлення зі значним комплексом 

теоретичних положень щодо норм сучасної літературної мови у правознавчій сфері, мовних 

засобів, які використовуються у професійному спілкуванні, мовностильових особливостей текстів 

фахового спрямування, лексики й термінології професійного мовлення, особливостей творення і 

вживання юридичних термінів, вимог до культури усного і писемного професійного мовлення, 

специфіки укладання юридичних документів; розвиток вмінь і навичок правильно 

використовувати мовні засоби у професійній діяльності юриста, послуговуватися на практиці 

законами і правилами усного професійного спілкування, диференціювати норми літературної мови 

та реалізувати їх в усному і писемному мовленні, стилістично правильно висловлювати власну 

думку, виокремлювати, відтворювати, редагувати тексти наукового, офіційно-ділового, 

публіцистичного, епістолярного стилів, орієнтуватися в терміносистемі свого фаху, користуватися 

різними видами словників, довідковою літературою з культури мови, укладати різні типи 

юридичних документів, збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 

Проведення лекційих занять передбачає застосування таких методик, як проблемні лекції, міні-

лекції тощо. Проблемні лекції присвячені висвітленню особливостей мовного законодавства в 

Україні, ролі державної мови у формуванні національної культурної ідентичності, еволюції норм 

сучасної української літературної мови, мовного, мовленнєвого і спілкувального етикету 

правника, розвитку вітчизняної юридичної терміносистеми, класифікації юридичних документів, 

видів і жанрів професійної наукової комунікації  тощо. Проблемні питання широко 

застосовуються при розгляді кожної теми навчальної дисципліни. 
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з 

української мови (за професійним спрямуванням) проводяться дискусії, робота в малих групах, 
виконання презентацій, аналітичних та ситуаційних завдань, моделювання міні-ситуацій 
(використання кейс-методу), наскрізних індивідуальних завдань, тренінги, рольові та ділові ігри, 
проблемні та аналітичні підходи під час самостійної роботи студентів. 

При виконанні практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх власним 
бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином, у студентському колективі створюється 
дух суперництва, у кожного студента з’являється можливість викласти власну точку зору своїм 
колегам, серед різних думок сформулювати правильну відповідь на поставлені викладачем чи 
іншими групами студентів питання. Дана форма проведення занять значно підвищує активність 
роботи студентів. Презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні 
проблемні питання, передбачає проведення дискусії між іншими «малими групами», викладачем 
та експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення. 

Моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу)  на практичних заняттях дає змогу 
студентам отримувати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати теоретичні 
знання до практичних умов, обробляти інформацію та виявляти тенденції розвитку певних явищ.  

Крім того, викладач має змогу самостійно (можливо і за участю студентів) розробляти певні 
ігри і обирати тему заняття, під час вивчення якої буде проводитися та чи інша гра. 
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РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Таблиця 6.  Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення  

навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
 

 

№ 

з∕п 

 

Назва змістового модуля, 

розділу, теми 

Вид навчальної роботи 

 

Ба

ли 

 

 

1 2 3 4 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування 

юриста 

1. 

Вступ до курсу 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». Державна 
мова – мова професійного 
спілкування 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

2. 
Стилі мови права у 
професійній діяльності 
юриста 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

3. 

 
 
 
 
Нормативні основи мови 
правознавчого 
спрямування 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

4. 

 
 

 
Мовні норми та їх 
застосування у 
професійній діяльності 
юриста 

 

1. Відвідування лекції 1 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

5. Мовна компетенція юриста 1. Відвідання лекції - 
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1 2 3 4 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

6. 
Службовий мовний етикет 

юриста 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом 2 

Поточна модульна робота І 6 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста 

10. 

 
Культура діалогічного 
фахового спілкування 
юриста 
 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

11. 

 
 
 
Форми колективного 
обговорення професійних 
проблем 
 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

12. 

Документ як писемна 
форма мови юриста. 
Особливості писемної 
ділової комунікації  

 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

13. 

 
 
 
 
Документація з кадрово-
контрактних питань 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 
4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 
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1 2 3 4 

14. 

 
 
 
 
Довідково-інформаційні 
документи 

1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

15. 

Службові листи 
1. Відвідання лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

16. 

 
 
 
 
Юридичні документи 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

- 

3. Тестування 1 
4. Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 1,5 

21. 

 
 
 
Українська юридична 
терміносистема 

1. Відвідання лекції - 
2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 
4.Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

 
22. 

 
 

 
Науковий стиль і його 
засоби у професійному 
спілкуванні юриста 

 

1. Відвідання лекції - 
  
2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 

4.Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 

23. 

 
 
 
Переклад і редагування 
наукових текстів 

1. Відвідання лекції - 
2. Обговорення теоретичного питання на 
практичному занятті 

0,5 

3. Тестування 1 
4.Виконання завдань, передбачених планом 
самостійної роботи 

0,5 

Разом: 2 
Поточна модульна робота ІІ 6 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни  

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 

добре 

74-81 С 

64-73 D 

задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт 

 
Форма роботи  Вид роботи 

 

Бали 

1.Навчальна 1.Написання і захист наукового реферату з 

визначеної проблеми. 

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності. 

0-10 

 

0-15 

2. Науково-дослідна 1. Підготовка матеріалів власних досліджень до 

участі в науковій конференції. 

2.Участь у підготовці й проведенні заходів до Дня 

української писемності і мови (член команди 

мовної гри, учасник Всеукраїнського диктанту 

національної єдності). 

3.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

4.Оформлення сценарного плану дидактичної гри. 

15 

 

 

15 

 

 

15 

20 

 

 

Разом  * 

* Максимальна кількість додаткових балів – 30 
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РОЗДІЛ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА 

МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

 

 
РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 

 
Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.google.com.ua/ 

 
Офіційні веб-сайти органів державної влади України 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до електронних 
документів : http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

4. Держспоживстандарт України. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
www.dssu.gov.ua 
 

Мовні веб-сайти 
1. Великий тлумачний словник української мови. – Режим доступу до електронних ресурсів :  

http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk?searchMode=Interpretations&fromSlovnyk=1 

2. Ізборник. – Режим доступу до електронних ресурсів :  http://litopys.org.ua/ 

3. Mova.info : Лінгвістичний портал. – Режим доступу до електронних ресурсів : 

http://www.mova.info/ 

4. Нова мова: Проект розвитку української мови. – Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://novamova.com.ua/ 

5. Офіційний сайт української мови. – Режим доступу до електронних ресурсів :   

http://ukrainskamova.com/ 

6. Словники України: Український лінгвістичний портал one-line : – Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

7. Словник української мови в 11 т. – Режим доступу до електронних ресурсів:    

http://sum.in.ua/s/encyklopedija 

8. Українська мова: Енциклопедія. – Режим доступу до електронних ресурсів:    

http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm 

9. Український правопис. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://pravopys.net/ 
 

Пошукові правові системи 
1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу 

до електронних документів : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 
2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради 

України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим доступу до електронних документів : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 

3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. – Режим 
доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/documents/. 

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова 
база : База документів : Пошук документів за реквізитами. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 

http://www.google.com.ua/
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.dssu.gov.ua/
http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk?searchMode=Interpretations&fromSlovnyk=1
http://litopys.org.ua/
http://www.mova.info/
http://novamova.com.ua/
http://ukrainskamova.com/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
http://sum.in.ua/s/encyklopedija
http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm
http://pravopys.net/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
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5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-
правових актів України. – Режим доступу до електронних документів : http://ovu.com.ua/. 

6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-правові 
документи. – Режим доступу до електронних документів : http://zakon.nau.ua/. 

 
Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси : 
Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних документів : 
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим 
доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/. 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. 
– Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : 
Система каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – 
Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : 
Система каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) : 
Електронна бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторефератів 
дисертацій. – Режим доступу до електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 

6. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 

7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних 
статей з періодичних видань. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 

8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей зі збірників 

наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://stt.nplu.org/. 

9. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : веб-сайт. – Режим доступу 

до електронних ресурсів: http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&I

temid=36 

 

Перелік джерел,  основної та додаткової 

 навчально-методичної  літератури 
1. Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня.2012 року № 5029-VI // 

Офіційний вісник України. – 2012. – № 61. – Ст. 2471 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/card6#Public 

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, 
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(уклад.). – 1 вид. – Київ, 1998. – 560 с. 

81. Фразеологічний словник української мови / Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. 
Гнатюк та ін. – Київ : Наук, думка, 1999. – Т.І. – 528 с.; Т. ІІ. – 984 с. 

82. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский 
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ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» 
 

 

 
 

1. Навчальна програма. 

2. Плани практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання. 

4. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання 

для студентів заочної форми навчання. 

5. Тести вхідного контролю знань студентів. 

6. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання. 

7. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 

8. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

9. Комплект екзаменаційних білетів. 

10. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


