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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, 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 й наукова комунікація як складова фахової діяльності юриста», 

які містять 17 тем, 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», «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)» є з’ясування основних вимог до мовлення юриста, 

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; 

– 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 

Модуль 1 

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування 

юриста 

Тема 1. Вступ до курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)».  

Державна мова – мова професійного спілкування 

Предмет і завдання дисципліни. Методи та методологія викладання. 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Національна мова, її складники. 

Поняття літературної мови. Функції мови в суспільстві. Найістотніші ознаки 

літературної мови.  

Державна мова, її ознаки. Функції державної мови. Офіційна мова. 

Мовна політика в Україні. Законодавчі акти України про мову.  

Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови. Мовна професійна компетенція. Мовленнєва 

професійна компетенція. Комунікативна професійно орієнтована 

компетенція.  

Мова як першоелемент права. Українська мова як основоположний 

засіб спілкування юриста. Мова правознавчого спрямування. Ознаки мови 

правознавчого спрямування. Специфічні функції мови правознавчого 

спрямування. 

 

Тема 2. Стилі мови права у професійній діяльності юриста 

Поняття функціонального стилю. Усні і писемні стилі мовлення. 

Різновиди функціональних стилів. Реалізація стилів у мовних жанрах. Сфера 

поширення і вживання (коло мовців) та функціональне призначення стилю.  

Науковий стиль, його основні ознаки. Характерні мовні ознаки 

наукового стилю. Різновиди наукового стилю: власне науковий, науково-

популярний, науково-навчальний, науково-публіцистичний.  

Офіційно-діловий стиль. Основні комунікативні функції офіційно-

ділового стилю. Сфери використання текстів офіційно-ділового стилю. 

Ознаки офіційно-ділового стилю. Характерні мовні ознаки текстів офіційно-

ділового стилю. Різновиди текстів офіційно-ділового стилю: законодавчий, 

юридичний, адміністративно-канцелярський, дипломатичний.  

Публіцистичний стиль, його комунікативні функції та сфери 

використання. Ознаки текстів публіцистичного стилю. Мовні засоби текстів 

публіцистичного стилю. Функціональні різновиди і  жанри публіцистичного 

стилю.  



Епістолярний стиль, його функції і сфера використання. Характерні 

мовні ознаки епістолярного стилю. Різновиди епістолярного стилю: 

родинно-побутовий, інтимно-товариський, приватно-діловий тощо.  

Розмовний стиль. Поняття про формальне і неформальне спілкування. 

Основні мовні ознаки розмовного стилю. Різновиди розмовного стилю: 

розмовно-побутовий та розмовно-офіційний.  

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної 

діяльності юриста. 

 

Тема 3. Культура фахового мовлення юриста 

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 

Поняття культури мови. Культура мовлення як складова частина загальної 

культури юриста.  

Комунікативні ознаки культури мовлення. Культура мовлення як 

доцільне, стилістично вмотивоване послугування всіма мовними 

одиницями. Ознаки культури мовлення: правильність, точність, логічність, 

зрозумілість, доцільність, доречність, багатство, виразність, чистота.  

Комунікативна професіограма юриста, її компоненти: робота з 

документами, вміння вести міжособистісний і соцільний діалог, виступати 

публічно.  

Українська лексикографія. Розвиток вітчизняної лексикографії. 

Словники Лаврентія Зизанія Тустановського, Памви Беринди, Івана 

Котляревського, Івана Павловського, Павла Білецького-Носенка, Бориса 

Грінченка в історії української лексикографії. Основні типи словників 

сучасної української літературної мови. Енциклопедичні словники. 

Лінгвістичні словники (тлумачні, орфографічні, орфоепічні, етимологічні, 

історичні, словники іншомовних слів, термінологічні, фразеологічні, 

частотні, інверсійні, словники мови письменників, словники окремих 

лексичних груп – антонімів, синонімів, паронімів, омонімів, перифраз, 

словотвірні, морфемні тощо.). Словники-довідники з культури мови. 

Словники юридичних термінів. Словники у професійному мовлення. Роль 

словників у підвищенні мовленнєвої культури юриста. 

 

Тема 4. Мовні норми та їх застосування у професійній діяльності 

юриста 

Мовна норма як сукупність загальновизнаних мовних засобів, що 

закріплюються в процесі комунікації, вважаються правильним та 

обов’язковими для всіх мовців. Становлення норм сучасної української 

літературної мови.  



Орфоепічні норми. Засоби милозвучності української мови. 

Особливості вимови голосних звуків. Норми вимови приголосних звуків. 

Чергування з, зі, із, і/й, у/в, паралельні форми дієслів із -ся (-сь).  

Акцентуаційні норми. Дотримання норм наголошення як один із 

важливих показників культури усного мовлення. Поширені акцентуаційні 

помилки. Правила наголошування.  

Орфографічні норми. Принципи української орфографії: фонетичний, 

морфологічний, історичний (традиційний).  

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.  

Морфологічні норми. Типові порушення морфологічних норм.  

Синтаксичні норми. Типові помилки, які трапляються при перекладі 

словосполучень з російської мови українською. Синтаксичні норми 

побудови речень  у науковому та офіційно-діловому стилях. Правила 

сполучення числівника з іменником.  

Стилістичні норми.   

Тема 5. Мовна компетенція юриста 

Лексичне багатство мови юриста. Поняття про лексику мови. 

Лексикологія як розділ  мовознавства.  

Активна (загальновживані слова, терміни і професіоналізми) і 

пасивна (архаїзми, історизми,  неологізми) лексика. Загальновживані слова. 

Поняття про синоніми та їх типи. Абсолютні синоніми. Понятійні (смислові) 

синоніми. Понятійно-стилістичні (семантико-стилістичні) синоніми. 

Синонімічний ряд. Евфемізми. Пароніми. Групи паронімів. Омоніми. Повні 

і неповні омоніми. Омоформи, омофони й омографи. Міжмовні омоніми. 

Лексико-семантичні помилки, спричинені невмінням розрізняти міжмовні 

омоніми.  

Фразеологія як розділ мовознавства. Поняття про фразеологізм. 

Характерні риси фразеологічних одиниць.  Структурні типи фразеологічних 

одиниць. Книжні фразеологізми. Мовні штампи, їх ознаки. Мовні штампи як 

основа фразеологічної системи офіційно-ділового стилю. Фразеологія 

правничої мови, її застосування в професійній діяльності юриста.  

Стилістична диференціація лексики сучасної української мови. 

Нейтральна (стилістично нейтральна, міжстильова) лексика.  Книжна 

(наукова, ділова, урочиста, поетична) лексика. Розмовна лексика, її ознаки 

та сфери використання. Просторічні слова. Вульгаризми. Жаргонізми. Арго. 

Сленг. Діалектизми. 

 

 

 



Тема 6. Службовий мовний етикет юриста 

Етикет як кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між 

людьми у різних ситуаціях. Поняття ділового етикету, його ознаки. 

Спілкування як процес цілеспрямованого інформаційного обміну. 

Мовний етикет юриста. Чинники, які визначають формування мовного 

етикету та його використання. Функції мовного етикету: 

контактопідтримувальна, конотативна, регулятивна, імперативна, 

волюнтативна, апелятивна, емотивна. Реалізація мовного етикету в 

мовленнєвому етикеті правника.  

Спілкувальний етикет як сукупність мовних і немовних засобів 

спілкування, якими послуговуються у різних комунікативних ситуаціях. 

Норми поведінки під час спілкування. Стандартні етикетні ситуації.  

Мовні етикетні формули. Вітання та побажання. Звернення до 

незнайомої людини. Привернення до себе уваги. Знайомлення. Знайомлення 

без посередника. Знайомлення через посередника. Порада, пропозиція. 

Згода. Підтвердження. Відмова. Розрада. Співчуття. Схвалення. Зауваження. 

Докір. Висловлення сумніву. Висловлення власного погляду. Комплімент. 

Подяка. Запрошення, прохання. Заперечення. Прощання. Вибачення.  

Порушення норм мовного, мовленнєвого та спілкувального етикету.   

 

Модуль 2 

Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності юриста 

 

Тема 7. Культура діалогічного фахового спілкування юриста 

Бесіда та її ознаки. Шляхи досягнення ефективності бесіди. Функції 

ділової бесіди.  

Види ділових бесід. Ділова бесіда керівника з підлеглим. Етапи 

проведення ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Алгоритм підготовки 

до співбесіди з роботодавцем. Поведінка під час співбесіди.  

Юридична консультація, її особливості. Етапи проведення юридичної 

консультації. Етичні вимоги до юридичної консультації.  

Специфічні ознаки службової телефонної розмови. Правила ведення 

службової телефонної розмови. Етапи службової телефонної розмови. 

Етичні норми проведення службової телефонної розмови. Етичні аспекти 

використання мобільних телефонів. 

 

Тема 8. Форми колективного обговорення професійних проблем 

Перемовини як обговорення певного питання з метою з’ясування 

позицій сторін або підписання угоди. Функції перемовин: інформаційно-

комунікативна; досягнення домовленостей; регулювання, контроль, 

координація дій. Конфронтаційний і партнерський підходи до перемовин. 



Класифікація перемовин. Стратегії ведення перемовин. Стадії проведення 

перемовин.  

Збори як форма прийняття колективних рішень. Види зборів. Етапи 

проведення зборів.  

Нарада як спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень. 

Класифікація ділових нарад. Етапи організації ділової наради. Планування 

наради. Підготовка доповіді і проекту рішення. Підготовка документів і 

приміщення. Підготовка учасників до наради. Відкриття наради. 

Виголошення доповіді. Обговорення і відповіді на запитання. Підбиття 

підсумків наради.  

Етапи організації дискусії. Етичні і психологічні вимоги до ведення 

дискусії. Форми організації дискусії.  

Поняття про дебати. Етапи організації дебатів: формулювання та 

обґрунтування власного бачення проблеми, обмін аргументами й 

запитаннями із залу, останнє слово опонентів. Мовні, мовленнєві та 

комунікативні особливості судових дебатів. 

Візитна картка ділової людини. Види візитних карток та специфіка їх 

оформлення. 

 

Тема 9. Документ як писемна форма мови юриста.  

Особливості писемної ділової комунікації 

Ознаки писемного мовлення. Основні вимоги до писемного мовлення 

юриста. Поняття про ділові папери.  

Документ – основний вид ділового мовлення юриста. Юридична сила 

документа. Функції документа: інформаційна, комунікативна, управлінська, 

правова, соціальна, культурна, історична.  

Загальні вимоги до документа. Вимоги до оформлення документів. 

Класифікації документів. Види документів: за найменуванням; за способом 

фіксації інформації; за змістом і спеціалізацією; за призначенням; за 

способом виготовлення; структурними ознаками і ступенем стандартизації 

та регламентації; за складністю; за місцем укладання; за напрямом; за 

терміном виконання; за походженням; за гласністю; за юридичною силою; 

за стадією виготовлення; за терміном зберігання; за способом викладу 

мовного матеріалу.  

Поняття про стандартизацію мови ділових паперів. Система 

документації. Документообіг. Документознавство як наукова дисципліна. 

Національний стандарт України.  

Реквізит службового документа. Формуляр документа. Формуляр-

зразок як це модель побудови формуляра службового документа. Склад 

реквізитів документів за Державним стандартом України. Схеми 

розташування реквізитів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. 



Бланк документа. Види бланків. Технічні вимоги до документа. Оформлення 

сторінки документа. Нумерація сторінок. Рубрикація. Абзац.  

Текст як головний реквізит службового документа, що відображає 

його зміст. Суцільний складний текст. Текст у формі анкети. Тексти у 

вигляді таблиці. Логічні елементи тексту. Правила складання текстів 

документів. Мовностильові ознаки документів. 

 

Тема 10. Документація з кадрово-контрактних питань 

Поняття про документи з кадрово-контактних питань. Види 

документів з кадрово-контактних питань.  

Резюме, основні вимоги до його складання. Типи резюме: 

хронологічне, функціональне, комбіноване. Структура резюме.  

Автобіографія та її реквізити. Форми автобіографії: автобіографія-

документ, автобіографія-розповідь. Вимоги до складання та оформлення 

автобіографії.  

Характеристика, її реквізити, структура та вимоги до складання.  

Рекомендаційний лист, його композиція, особливості складання і 

подання.  

Заява, її реквізити й структура. Заяви внутрішні й зовнішні, особисті й 

службові, прості й складні (умотивовані). Заяви з кадрових питань.  

Особовий листок з обліку кадрів, його реквізити та вимоги до 

складання.  

Накази щодо особового складу, їх реквізити, структура й мовні 

особливості.  

Трудова книжка як документ, що підтверджує трудову діяльність 

особи і служить для встановлення загального, безперервного й спеціального 

стажу. Основні відомості про працівника, які фіксуються в трудовій книжці. 

Вимоги до внесення відомостей про працівника. Дублікат трудової книжки. 

Витяг з трудової книжки.  

Трудовий договір, його форми (усна й письмова) та види (строковий і 

безстроковий). Контракт. Реквізити трудового договору. Трудова угода, 

особливості її складання.  

 

Тема 11. Довідково-інформаційні документи 

Поняття про довідково-інформаційні документи.  

Прес-реліз як стисле повідомлення для преси про важливу подію. 

Види прес-релізів: стандартний і спеціальний. Прес-релізи за 

функціональним призначенням: анонс, запрошення, інформація, резюме. 

Реквізити прес-релізу. Інформаційні підстави складання прес-релізу. 

Сучасні PR-технології у висвітленні діяльності юристів. Особливості 

підготовки матеріалів для преси. Репрезентація фахової діяльності у 



соціальних мережах. Створення прес-релізу для Інтерент-ЗМІ. Оголошення, 

повідомлення про захід. Заява на прес-конференції. 

Звіти та їх види (статистичні (цифрові) та текстові). Реквізити звіту. 

Мовні особливості та технічне оформлення звіту.  

Довідки, їх функції та види. Реквізити довідки. Особливості складання 

довідки. Службові довідки та їх види.  

Доповідна записка. Пояснювальна записка. Рапорт. Реквізити 

службової довідки.  

Протоколи, їх призначення. Реквізити протоколу. Види протоколів 

(стислі, повні, стенографічні). Мовні особливості протоколу. Витяг з 

протоколу, його реквізити.  

 

Тема 12. Службові листи у професійній комунікації правника 

Поняття про службовий лист як письмову форму ділового 

спілкування  юриста. Мета службового листування.  

Класифікація листів. Листи, які потребують відповіді: листи-

прохання, листи-звернення, листи-пропозиції, листи-запити, листи-вимоги. 

Листи, які не потребують  відповіді: листи-попередження, листи-

нагадування, листи-підтвердження, листи-відмови, супровідні листи, 

гарантійні листи, листи-повідомлення, рекомендаційні листи. Звичайні, 

циркулярні й колективні службові листи.  

Реквізити службового листа та особливості їх оформлення. 

Структура та мовна специфіка тексту службового листа. Етикет ділового 

листування. Етикетні мовні формули ділового листування. Технічне 

оформлення службових листів.  

 

Тема 13. Особливості оформлення юридичних документів 

Поняття про юридичні документи, їх функції. Класифікація 

юридичних документів. Групи документів залежно від характеру правової 

інформації: нормативні документи; документи, які містять рішення 

індивідуального характеру; документи, що фіксують юридичні факти; гроші 

і цінні папери; документи, що фіксують факти-докази.  

Загальні правила складання юридичних документів. Легалізація 

документів. Особливості мови юридичних документів.  

Значення юридичних документів у фаховій практиці правника та 

функціонуванні правової системи суспільства. 

Поняття про кримінально-процесуальний документ. Складання 

передбачених законом процесуальних документів як необхідна передумова 

успішного кримінального провадження.  

Протокол процесуальної дії. Види протоколів процесуальної дії. 

Структура протоколу процесуальної дії (вступна частина, описова частина, 

заключна частина).  



Вимоги до ведення журналу судового засідання. Структура та мовні 

особливості вироку суду.  

Постанова слідчого, прокурора: структура та мовні особливості. 

Вимоги до оформлення обвинувального акта. Складники реєстру 

досудового розслідування. Загальні вимоги та структура ухвали – судового 

рішення. Структура постанови слідчого, прокурора.  Вимоги до мовного 

оформлення обвинувального акта.  

Цивільно-процесуальні документи. Поняття про процесуальний акт. 

Класифікація процесуальних актів. Особливості складання та оформлення 

цивільних позовів. Структура та мовні особливості апеляційної скарги. 

Реквізити та мовні особливості касаційної скарги. 

Процесуальні акти-документи в адміністративному судочинстві. 

Загальні вимоги до процесуальних актів-документів у адміністративному 

судочинстві (відображення у документі явищ об’єктивної дійсності та 

розумової діяльності людини через інформацію; відображення зазначеної 

інформації шляхом фіксування адекватними способами та засобами 

(письмово або графічно, за допомогою технічних засобів аудіо-, 

відеофіксування, шляхом використання комп’ютерної техніки тощо); 

фіксування на носієві, відповідному тому способу фіксування, який 

використовується – на папері, фотоплівці, електронному носієві тощо).  

Господарсько-процесуальні документи. Стадії процедури вирішення 

господарських спорів. Претензія, її структура. Порядок подання претензії. 

Позовна заява, її реквізити. Особливості складання позовної заяви.  Правові 

документи з вирішення трудових спорів і конфліктів.  

 

Тема 14. Українська юридична терміносистема 

Предмет юридичного термінознавства. Етапи розвитку українського 

юридичного термінознавства.  Українська юридична термінологія. Поняття 

юридичного терміна. Ознаки терміна. Дефініція. Вимоги до термінів у 

науковому й діловому мовленні.  

Класифікація термінів: за значенням (загальновживані, спеціально-

технічні, спеціально-юридичні), за вживанням у різних сферах спілкування 

(загальнонаукові, міжгалузеві, вузькоспеціальні), за внутрішньою 

структурою (однокомпонентні, багатокомпонентні), за семантикою 

(однозначні, багатозначні), за характером смислових відношень між 

лексичними одиницями (родо-видові, синонімічні, антонімічні), за 

походженням (власне українські, запозичені). Відмінність терміна від 

загальновживаного слова, номенклатури та професіоналізма. Шляхи 

поповнення юридичної термінології. Іншомовні слова як засіб найменування 

юридичних понять.  

Способи творення юридичних термінів. Будова юридичних термінів. 

Термінологічні словосполучення. Багатозначність юридичних термінів. 



Синонімія й омонімія правничих термінів. Проблеми сучасного юридичного 

термінознавства.   

 

Тема 15. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

юриста 

Науковий текст як спосіб викладу наукової інформації, результат 

наукового дослідження юриста. Особливості наукового тексту. Структура 

наукового тексту. Загальні вимоги до наукового тексту.  

План наукового дослідження, його різновиди, особливості 

оформлення. Виписки з наукових джерел. Поняття про конспект джерела 

наукової інформації. Вимоги до конспекту. Різновиди конспектів.  

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення 

покликань. Поняття про покликання. Вимоги до цитування. Список 

використаних джерел. Способи розташування джерел у списку (алфавітний, 

за типами документів, хронологічний, за ступенем використання). 

Анотування, його функції. Класифікація анотацій: за функціональним 

призначенням (довідкові, рекомендаційні), за обсягом і глибиною (описові, 

реферативні). 

Реферат та його функції. Різновиди рефератів. Об’єкти реферування. 

Структура реферату. Автореферат, особливості його складання.  

Рецензія як жанр наукової комунікації. Реквізити рецензії. Мовні 

кліше для написання наукової рецензії. Відгук, його функції й композиційні 

особливості.   

 

Тема 16. Оформлення результатів наукової діяльності правника 

Поняття наукової статті. Елементи наукової статті. Ключові слова у 

науковій статті. 

Різновиди тез наукового дослідження. Вимоги до складання й 

оформлення тез. 

Курсова робота, її мета й завдання. Структура курсової роботи. 

Основні вимоги до оформлення курсової роботи. 

Дипломна робота. Структура дипломної роботи. Вимоги до 

оформлення дипломної роботи.    

 

Тема 17. Переклад і редагування наукових юридичних текстів 

Поняття перекладу наукового тексту. Мета перекладу наукового 

тексту. Класифікація перекладів. Усний переклад та його різновиди 

(послідовний і синхронний, буквальний та адекватний). Повний переклад 

наукового тексту. Особливості реферативного перекладу наукового тексту. 

Анотаційний переклад. Автоматизований (комп’ютерний) переклад. 

Помилки перекладу наукових текстів українською мовою.  



Проблеми перекладу юридичної термінології. Етапи редагування та 

перевірки перекладу наукового тексту.   

Вимоги до редагування наукового тексту. Етапи редагування 

наукового тексту: первинне ознайомлення, перевірка фактичного матеріалу, 

власне редагування.  Прийоми виділення окремих частин тексту (великими 

літерами, розрідженням, підкресленням, курсивом). Види правок 

(вичитування, скорочення, перероблення, оброблення). 

Типові синтаксичні помилки у наукових текстах. Труднощі 

узгодження. Складні випадки керування. Порушення логічності зв’язків в 

однорідних членах речення. Віддієслівні іменники. Неправильне 

оформлення додатка й обставини. Помилки вживання дієслівних форм на -

но, -то. Пасивні конструкції. Помилкове вживання дієприкметникових 

зворотів.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081б1 інт «Право» ступеня бакалавра 

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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 3 

2. 
Стилі мови права у професійній 

діяльності юриста 
2 – – 2 – 2 

3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – 2 1 3 

4. 
Мовні норми та їх застосування у 

професійній діяльності юриста 
3 – – 2 1 3 

5. Мовна компетенція юриста 1 – – – 1 1 

6. Службовий мовний етикет юриста 1 – – – 1 1 

7. Разом: 15 2 – 8 5 15 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності 

юриста 

10. 
Культура діалогічного фахового 

спілкування юриста 
2 – – 2 - 2 

11. 
Форми колективного обговорення 

професійних проблем 
3 – – 2 1 3 

12. 

Документ як писемна форма мови 

юриста.  

Особливості писемної ділової 

комунікації 

3 2 – – 1 3 

13. 
Документація з кадрово-контрактних 

питань 
3 – – 2 1 3 

14. Довідково-інформаційні документи 3 – – 2 1 3 

15. 
Службові листи у професійній 

діяльності юриста 
1 – – – 1 1 

16. 
Особливості складання юридичних 

документів 
3 – – 2 1 3 

17. Українська юридична терміносистема 3 – – 2 1 3 



18. 
Науковий стиль і його засоби у 

професійному спілкуванні юриста 
4 2 – 2 – 4 

 
Оформлення результатів наукової 

діяльності правника 
2   2 – 2 

 
Переклад і редагування наукових 

юридичних текстів 
3  – 2 1 3 

 Разом: 30 4 – 18 8 30 

 Всього з навчальної дисципліни 45 6 - 26 13 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 081б1 інт «Право» ступеня бакалавра 

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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 – 

7. Разом: 15 2 – 2 10 – 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності 

юриста 

10. 
Культура діалогічного фахового 

спілкування юриста 
2 – – – 2 – 

11. 
Форми колективного обговорення 

професійних проблем 
2 – – – 2 – 

12. 

Документ як писемна форма мови 

юриста.  

Особливості писемної ділової 

комунікації 

4 2 – – 2 – 

13. 
Документація з кадрово-контрактних 

питань 
2 – – – 2 – 

14. Довідково-інформаційні документи 2 – – – 2 – 

15. 
Службові листи у професійній 

діяльності юриста 
2 – – – 2 – 

16. 
Особливості складання юридичних 

документів 
4 – – 2 2 – 

17. Українська юридична терміносистема 2 – – – 2 – 



18. 
Науковий стиль і його засоби у 

професійному спілкуванні юриста 
4  – 2 2 – 

 
Оформлення результатів наукової 

діяльності правника 
2   – 2 – 

 
Переклад і редагування наукових 

юридичних текстів 
2  – – 2  

 Разом: 30 2 – 4 22  

 Всього з навчальної дисципліни 45 4 - 6 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни для студентів дистанційної форми навчання 

спеціальності 081б1 інт «Право» ступеня бакалавра 

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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 3 

2. 
Стилі мови права у професійній 

діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – – 3 3 

4. 
Мовні норми та їх застосування у 

професійній діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

5. Мовна компетенція юриста 2 – – – 2 2 

6. Службовий мовний етикет юриста 3 – – – 3 3 

7. Разом: 15 1 – – 14 15 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності 

юриста 

10. 
Культура діалогічного фахового 

спілкування юриста 
3 – – – 3 3 

11. 
Форми колективного обговорення 

професійних проблем 
2 – – – 2 2 

12. 

Документ як писемна форма мови 

юриста.  

Особливості писемної ділової 

комунікації 

4 – – 1 3 4 

13. 
Документація з кадрово-контрактних 

питань 
2 – – – 2 2 

14. Довідково-інформаційні документи 3 – – – 3 3 

15. 
Службові листи у професійній 

діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

16. 
Особливості складання юридичних 

документів 
3 – – – 3 3 

17. Українська юридична терміносистема 2 – – – 2 2 

18. 
Науковий стиль і його засоби у 

професійному спілкуванні юриста 
3  – – 3 3 



 
Оформлення результатів наукової 

діяльності правника 
3   – 3 3 

 
Переклад і редагування наукових 

юридичних текстів 
3  – – 3 3 

 Разом: 30 – – – 29 30 

 Всього з навчальної дисципліни 45 – - 2 43 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни для студентів зачної форми навчання 

спеціальності 081б1 інт «Право» Херсонського, Черкаського та Білгород-Дністровського 

локальних центрів дистанційного навчання освітнього ступеня бакалавра  
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п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

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 3 

2. 
Стилі мови права у професійній 

діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

3. Культура фахового мовлення юриста 3 – – – 3 3 

4. 
Мовні норми та їх застосування у 

професійній діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

5. Мовна компетенція юриста 2 – – – 2 2 

6. Службовий мовний етикет юриста 3 – – – 3 3 

7. Разом: 15 1 – – 14 15 

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової діяльності 

юриста 

10. 
Культура діалогічного фахового 

спілкування юриста 
3 – – – 3 3 

11. 
Форми колективного обговорення 

професійних проблем 
2 – – – 2 2 

12. 

Документ як писемна форма мови 

юриста.  

Особливості писемної ділової 

комунікації 

4 – – 1 3 4 

13. 
Документація з кадрово-контрактних 

питань 
2 – – – 2 2 

14. Довідково-інформаційні документи 3 – – – 3 3 

15. 
Службові листи у професійній 

діяльності юриста 
2 – – – 2 2 

16. 
Особливості складання юридичних 

документів 
3 – – – 3 3 

17. Українська юридична терміносистема 2 – – – 2 2 

18. 
Науковий стиль і його засоби у 

професійному спілкуванні юриста 
3  – – 3 3 



 
Оформлення результатів наукової 

діяльності правника 
3   – 3 3 

 
Переклад і редагування наукових 

юридичних текстів 
3  – – 3 3 

 Разом: 30 – – – 29 30 

 Всього з навчальної дисципліни 45 – - 2 43 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування юриста 

Тема 1: Вступ до курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)».  

Державна мова – мова професійного спілкування 

Основні поняття і терміни: державна мова, офіційна мова, 

національна мова, сучасна українська літературна мова, ділова мова, 

територіальний діалект, професіоналізм, соціальний жаргон, арго, 

просторіччя, суржик, функції мови, мовна політика держави, мовна 

компетентність, комунікативна компетентність. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 

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

спрямуванням)». 

2. Функції мови в суспільстві.  

3. Найістотніші ознаки літературної мови.  

4. Державна мова, її ознаки та функції.  

5. Мовна політика в Україні. Законодавчі акти України про мову.  

6. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української 

літературної мови. 

7. Мова як першоелемент права. Українська мова  як основоположний засіб 

спілкування юриста.  

8. Мова правознавчого спрямування.  

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Зародження української мови та писемності. 
2. Основні етапи історії української мови. 
3. Іван Котляревський – зачинатель нової української літературної мови. 

4. Мовотворчість Тараса Шевченка. 

5. Заборони української мови у ХІХ – на початку ХХ ст. 

6. Проблеми і виклики сучасної мовної політики в Україні. 
7. Ознаки мови правознавчого спрямування. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до 

їх усного чи письмового відтворення. 



Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Прочитайте текст, висловіть свої міркування про 

значення мови в житті людини. 

У працях дослідників відзначено, що в епоху античності діяльність 

софістів сприяла розвитку художнього стилю промов, поглибленню 

вагомості й виваженості кожного слова. Для підтвердження цього наведемо 

вислови Ізократа: «Слово не тільки вивільнило нас із кайданів тваринного 

життя, завдяки йому ми збудували міста, створили закони й осягнули 

мистецтва. Слово започатковує всі вчинки і наміри» та Горгія: «Слово – 

найвеличніший володар: видом мале й непомітне, а справи творить чудові – 

може страх припинити і печаль відвернути, викликати радість, посилити 

жалість. Ще один доказ того, що, починаючи з давніх часів, філософи 

приділяли значну увагу слову й мистецтву його виголошування, а це 

передбачало досконале володіння мовою» (З монографії). 

 

Вправа 2. Прочитайте текст. Визначте роль української мови в 

консолідації нації. 

Поширений погляд, що опанування мови завершується одночасно із 

закінченням системного навчання (в школі, в університеті), а далі настає 

етап переважно відтворення набутих знань і досвіду, є глибинно хибним: 

пізнання людиною мови й удосконалення прийомів мовокористування 

обривається лише з її останньою думкою й останнім поглядом у цьому світі. 

Динаміка довкілля, реалій громадського, політичного буття та обставин 

приватного життя ставлять перед людиною завдання не тільки постійно 

змінювати обсяг і архітектоніку знань рідної мови – розширювати коло 

понять, базовий лексикон, прийоми творення усних і писемних текстів, а 

нерідко спонукають до заступлення в багатьох ситуаціях спілкування 

материнської мови іншою мовою, вимагають пристосування до нерідного 

мовного і культурного кодів, які раніше були малознаними чи й зовсім не 

відомими. Далеко не завжди життєвий шлях людини сприяє збереженню 

нею материнської мови, в оперті на яку природно сформувалося її мислення, 

національне самоусвідомлення, уклався в систему словесних (мовних) 

позначень здобутий життєвий досвід, наповнений і переплетений  

особистим – оцінками, емоціями, алюзіями, спогадами. Особистість, яка 

підготовлена до розуміння сутності мови, у такій зміні свого мовного буття 

вбачає дарунок долі: зберігаючи пієтет до рідної мови, докладаючи зусилля 

до збереження доброго знання і навичок користуватися нею, вона опановує 

й нову мову та пов’язаний з нею новий інформаційний і культурний простір. 

Свідоме розширення кола мов, якими людина здатна послуговуватися, – це 



відкриття нових життєвих можливостей, формування широкого видноколу, 

зрештою – шлях збагачення й рідної мови, яка залишається при цьому 

незмінним об’єктом уваги й плекання кожним мовцем.  

Мова формує особистість, сприяє упорядкуванню внутрішнього змісту її 

буття, підтримує зв’язок із колективним минулим і сучасним досвідом 

соціуму, а також урізноманітнює і передає емоційні стани людини, 

оформлює й стимулює ї художню словесну творчість. Невидимими 

міріадами зв’язків мова тримає людину в колі родини (навіть коли від 

родини залишилися лише спогади, пам’ять, обов’язкового оповита мовними 

сигналами-маркерами, особливими сигналами – виразами батька-матері), 

стимулює відчуття належності до своєї нації, рідної землі-держави з її 

минулим і сучасним. 

Українська мова, яка є рідною для переважної більшості мешканців 

нашої держави, а зрозумілою фактично для всіх її громадян (спілкування 

українською мовою громадян України різних національностей ) не провокує 

непорозуміння, комунікативного бар’єру), виконує важливу роль засобу 

міжнаціонального спілкування, глибинної інтеграції в український соціум. У 

цьому полягає одне з призначень української мови як державної: 

забезпечити порозуміння між громадянами з різними материнськими 

мовами і розмовним первісним (чи набутим) мовним досвідом, інтегрувати 

через комунікацію в різних сферах громадського життя феєричну різність 

особистостей (щодо етнічної й первісної мовної належності, орієнтованості 

на відповідні культурні традиції, конфесійні пріоритети) в єдиний 

гармонійний злютований соціум. Для цього українська мова має необхідні 

формальні засоби: розвинену граматичну систему; розгалужений 

словниковий запас; вироблені термінологічні підсистеми різних галузей 

знань, науки, професійної діяльності; величезний фонд текстів різних 

жанрів, стилів і стильових течій; важливою опорою функціонування й 

розвитку української мови є наукове забезпечення мовопізнання й 

мовокористування – ґрунтовні академічні і прикладні граматики, різнотипні 

словники, правописні довідники, самовчителя для охочих опанувати 

українську мову (Павло Гриценко). 

 

Вправа 3. Прочитайте. Поясніть, які функції мови підкреслив поет 

Платон Воронько у вірші «Слово».  

У слова свої закони вічно мінливого руху,  

У слова свої ознаки світла, тепла, ваги.  

Слово – клітина мислі, артерія сили духу.  

Тільки воно єднає різні людські береги.  

Слово плоти в’язало, перші здіймало вітрила.  

І термоядерна бомба – слова разючого плід.  

Тільки у слова – «мама», 



 В любому слові – «мила»  

Чує своє безсмертя наш балакучий світ.  

II. Наведіть приклади віршів, що ілюструють естетичну функцію мови. 

 

Вправа 4. Прочитайте текст, з’ясуйте, що є важливим для ділової 

людини у досягненні успіху. 

Вибір професії передбачає вільне володіння українською 

літературною мовою взагалі та мовою певної професії зокрема, 

забезпечення високого рівня культури мовлення. Сучасна ділова людина має 

пам’ятати, що вона представляє молоду державу на світовому рівні й 

розбудовує й, а мова будь-якої держави – це її візитівка. 3 нами 

говоритимуть на рівних лише тоді, коли ми доведемо словом і ділом, що 

Україна спроможна посісти належне їй місце в Європі й у світі як держава, 

громадяни якої себе поважають, усвідомлюють себе народом, покликаним 

самою історією відродитися і гідно увійти в цивілізований світ. І державна 

мова в цьому процесі відіграє дуже важливу роль. «Яка мова, така й рада», – 

засвідчує народна мудрість. Корисно дослухатися і до думки корифеїв, 

зокрема видатного українського мовознавця О. Потебні, який ще в 

минулому столітті пророче сказав «Денаціоналізація (українства) зводиться 

до поганого виховання, до моральної хвороби, до неповного користування 

наявними засобами сприймання, засвоєння, впливу, до послаблення енергії 

думки, до мерзенності запустіння на місці витіснених, але нічим не 

замінених форм свідомості, до послаблення зв’язку молодих поколінь з 

дорослими, що замінюється лише слабким зв’язком з чужими, до 

дезорганізації суспільства, аморальності, спідлення». 

Сьогодні відкриваються можливості для зміцнення й розбудови 

української державності. Це означає розширення перспектив для ділової 

співпраці, передусім для тих, хто поділяє Шевченкову пересторогу «І 

чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (3 посібника). 

 
Вправа 5. Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання: Що 

мав на увазі Бернард Шоу у своєму афоризмі: «Є 50 способів сказати “Так” 

і 150 способів сказати “Ні”, і тільки один спосіб написати це»?  

Усне ділове мовлення 

Б. Шоу свого часу сказав: «Є 50 способів сказати ―Так‖ і 150 

способів сказати ―Ні‖, і тільки один спосіб написати це».  

Звичайно ж, не тільки те, що звукове мовлення має незрівнянно 

більші можливості, ніж його писемна форма. Яскрава метафора 

письменника про багатоаспектність, високу і складну місію живого слова, 

яке закорінене у сивій давнині і стихії свого буття, виявляє себе в різних 

вимірах.  



Усне мовлення, і першочергово ділове, пронизує усі сфери життя 

народу. Сьогодні усне ділове мовлення є досконалим сталевим різновидом 

сучасної української літературної мови, здатним повною мірою забезпечити 

всі галузі державного, політичного, наукового, освітнього, культурного 

життя громадян і задовольнити їх найвишуканіші смаки.  

Саме усному діловому українському мовленню належить 

визначальна роль у формуванні громадянського суспільства в Україні, в 

утвердженні національної культури, у вихованні моральних, етичних, 

естетичних норм наших громадян.  

Усне ділове мовлення – це акустичне вербальне спілкування за 

допомогою слів, синтаксичних конструкцій, текстів, інтонації, часто за 

підтримки невербальних засобів для врегулювання офіційно-ділових 

стосунків співрозмовників (О. Сербенська). 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Письмово розкрийте зміст поданого нижче 

висловлювання. 

Мова – це першоелемент права. 

 

Вправа 2. Перекладіть словосполучення українською мовою. 
В связи со смертью кормильца; в соответствии с действующим 

законодательством; в состоянии опьянения; взыскать с ответчика; 
восстановление прав на…; для возбуждения ходатайства; владеть на правах 
личной собственности; злоупотреблять служебным положением; 
имущество, подлежащее разделу; иметь на иждивении; находиться в 
заключении; уклоняться от выплат; привлечь к ответственности; предъявить 
претензию; признать недействительным; приложить усилия; прийти по 
важному вопросу; в ближайшее время; несмотря на предпринятые меры; 
косвенный контроль; вступить в сделку; обнадеживающие результаты;  
учредительное собрание; понести потери; расходы на содержание; 
фактическая стоимость; взаимный расчет; привлеченные средства. 

Вправа 3. Запишіть слова, де потрібно, з великої літери. 

депутат верховної ради, президент компанії, президент україни, 

доктор юридичних наук, республіка болгарія, голова профкому, голова 

верховної ради, державний бюджет україни, полтавський університет 

економіки і торгівлі, державна казначейство україни, кафедра 

правознавства, конституційний суд україни, закон україни «про вищу 

освіту», єдиний реєстр адвокатів україни, позовна заява, заслужений юрист 

україни, генеральний прокурор україни, європейський суд з прав людини, 

головне територіальне управління юстиції у полтавській області 

міністерства юстиції україни, державне агентство лісових ресурсів україни, 

магдебурзьке право. 



 

Вправа 4. Запишіть складні прикметники відповідно до правил 

орфографії. 

Цивільно/правові угоди, загально/державна програма, 

юридично/економічне обґрунтування, адміністративно/територіальне 

утворення, земло/впорядні проекти, міжнародно/правовий акт, 

природо/охоронний об’єкт, нормативно/правовий аспект, 

зовнішньо/політичні відносини, кримінально/процесуальне провадження, 

землі історико/культурного та природо/охоронного призначення, 

анти/соціальна поведінка, природно/заповідний фонд, медико/соціальна 

експертиза, кримінально/виконавча служба, військово/зобов’язаний. 

 

Вправа 5. Знайдіть помилки у слововживанні, запишіть правильно. 

По аналогії з відомими подіями, по наказу директора, ми працюємо 

по понеділкам,  згідно закону, у відповідності з технічними умовами, на 

протязі тижня, по ініціативі працівника,  одержати по рахунку. Відсутній по 

хворобі, заходи по забезпеченню, заступник по господарській частині, по 

багатьом причинам, зупинка по вимозі, вхід по запрошеннях, по всім 

напрямкам, по новій адресі проживання. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Мова – це  

а) набір слів, словосполучень, речень; 

б) обмін жестами, мімікою, пантомімікою; 

в) засіб оформлення технічної документації з допомогою символів; 

г) єдина, цілісна, складна система знаків: фонем (звуків), морфем 

(частин слова), слів, речень, яка служить для називання предметів, 

явищ об’єктивної дійсності та понять, є засобом спілкування, обміну 

думками і формування думок. 

2. Найвищою формою загальнонародної мови є:  

а) національна мова; 

б) літературна мова; 

в) територіальний діалект; 

г) державна мова. 

3. Ширшим із запропонованих понять є: 

а) національна мова; 

б) літературна мова; 

в) територіальний діалект; 

г) державна мова. 

4. Національна мова – це:  

а) літературна мова; 



б) сукупність усіх слів, граматичних форм та особливостей вимови 

людей, які спілкуються цією мовою; 

в) територіальні діалекти і мова фольклору; 

г) соціальні й територіальні діалекти. 

5. Державотворча функція мови сприяє:  

а) дотриманню норм поведінки й суспільної моралі; 

б) пізнанню світу; 

в) консолідації нації; 

г) вираженню емоцій і почуттів мовця. 

6. Головними ознаками літературної мови є:  

а) унормованість, багатофункціональність, стандартність, 

стилістична розгалуженість; 

б) державне функціонування; 

в) наявність писемної форми; 

г) наявність написаних художніх текстів. 

7. Функція мови, яка дає змогу пізнавати навколишній світ:  

а) комунікативна; 

б) номінативна; 

в) гносеологічна; 

г) експресивна. 

8. Статус української мови як державної закріплено в документі: 

а) Конституція України; 

б) Закон України «Про Вищу раду юстиції»; 

в) Закон «Про мови в Українській РСР»; 

г) Закон України «Про засади державної мовної політики». 

9. Державна мова виконує такі функції:  

а) комунікативну, магічну, номінативну; 

б) експресивну, гносеологічну, формотворчу; 

в) інформаційну, організаційну, інтеграційну; 

г) державного суверенітету, магічну, експресивну. 

10. Мова правознавчого спрямування виконує такі специфічні функції:  

а) номінативну, пізнавальну, аксіологічну; 

б) комунікативну, філософську, світоглядну; 

в) естетичну, розвивальну, виховну; 

г) відтворювальну, об’єктивну, документальну. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які функції виконує мова в суспільстві? 
2. Що таке національна мова? Назвіть її складники. 
3. Дайте визначення літературної мови, перелічіть її ознаки. 
4. Охарактеризуйте поняття «державна мова», опишіть її функції. 



5. Яким законодавчими актами регулюється вживання української мови 
як державної? 

6. З’ясуйте проблеми і виклики національної мовної політики в Україні. 
7. Які ознаки мови правознавчого спрямування? 
8. Чи має мова правознавчого спрямування специфічні функції? 
9. Як впливає мовна компетентність на професійне становлення й 

самореалізацію юриста? 
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Тема 2: Стилі мови права у професійній діяльності юриста 

Основні поняття і терміни: функціональний стиль, усні стилі 

мовлення, писемні стилі мовлення, різновиди функціональних стилів, 

науковий стиль, офіційно-діловий стиль, публіцистичний стиль, 

епістолярний стиль, розмовний стиль. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до 

обговорення на практичному занятті.  

Питання для обговорення 

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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення 

на запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій 

1. Критерії класифікації стилів. 

2. Еволюція наукового стилю сучасної української літературної мови. 

3. Офіційно-діловий стиль сучасної української мови: історичний 

огляд. 

4. Специфіка реалізації розмовного стилю в юридичній практиці. 

 



Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Визначте стиль, підстиль (різновид), ознаки, мовні засоби 

запропонованих текстів. 

А). Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави. 

 

Б). Словосполучення «кваліфікація злочинів (злочину)» досить часто 

вживається в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві 

України (див., наприклад, ст. 35 КК України, ч. 2 ст. 144 КПК України), 

широко використовується в навчальній та науковій юридичній літературі. 

При цьому, однак, можна констатувати: а) законодавче (нормативне) 

визначення поняття «кваліфікація злочинів» відсутнє; б) не вироблено 

конкретних і однозначних орієнтирів, які розкривають значення 

словосполучення «кваліфікація злочинів» правозастосовною практикою 

України; в) в теорії кримінального права та науці кримінально-

процесуального права кваліфікація злочинів як певне соціально-правове 

явище розуміється по-різному, а численні теоретичні визначення 

відповідного поняття, залишаючись дискусійними, відрізняються одне від 

одного цілим рядом істотних ознак (Кримінальне право України: Практикум 

: навч. посіб. / За ред.. С.С.Яценка. – К.: Алерта, КНТ; Центр учбової 

літератури, 2010). 

В).                       Дорога не вибачає помилок 

Україна стала лідером серед країн Європи за кількістю загиблих у 

ДТП. Згідно зі статистикою, кожні дві години на наших автошляхах гине 

один з учасників дорожнього руху. 

Серед головних причин дорожньо-транспортних пригод експерти 

називають розмови по мобільному телефону та відправлення СМС під час 

руху авто, керування у нетверезому стані, ігнорування погодних умов, 

унаслідок чого водії не вибирають безпечну швидкість і відстань. 

У Полтавській області з початку року зафіксовано 854 дорожньо-

транспортні пригоди. У них загинули 188 людей, ще 1077 осіб зазнали травм 

різного ступеня тяжкості. Лише за листопад 2015 року дорога забрала сім 



людських життів унаслідок 57 аварій, а 66 громадян опинилися на 

лікарняних ліжках через травми. 

– Якщо говорити про причини ДТП у нашому регіоні, то їх кілька, – 

розповів Юрій Сулаєв, начальник ВК ГУНП у Полтавській області. – На 

сьогодні найчастіше аварії стаються через погодні умови. Нині ми бачимо, 

що зранку як не туман, то дощ, мокрий сніг чи ожеледиця. А далеко не всі 

водії мають достатній досвід керування транспортним засобом саме на такій 

дорозі. Вони забувають, що в осінньо-зимову пору слід бути обережнішими, 

не перевищувати швидкості, а дотримуватися безпечних дистанцій, не 

обганяти, не виїжджати на дорогу в нетверезому стані. 

Фахівці однією з причин високої аварійності називають погані 

дороги. Однак на Полтавщині відремонтовані траси теж мають свою 

«чорну» статистику за кількістю загиблих. Це пов’язано з тим, що на рівних 

автошляхах водії автоматично «додають газу», внаслідок чого перевищують 

швидкість. 

– В аваріях, причиною яких стало перевищення швидкості, якраз 

найбільше гине людей і найбільше їх тяжко травмується, – продовжує Юрій 

Васильович. – Водій не може вчасно загальмувати у разі якоїсь 

непередбачуваної ситуації, вивертає вбік, може зіштовхнутися з 

автомобілем, що їде назустріч, чи налетіти на людину, яка переходить 

проїжджу частину. 

Великою проблемою лишається і керування автомобілем у стані 

алкогольного сп’яніння. Як зазначають правоохоронці, нетвереза людина за 

кермом може не тільки покалічити чи взагалі позбавити життя ні в чому не 

винного пішохода чи пасажира, а й постраждати сама. Яскраве свідчення: 

буквально «свіжа» аварія в Кременчуці, де 16 грудня чоловік, прийнявши 

«на груди», сів за кермо і врізався в дерево. Тепер його авто відновленню не 

підлягає, а сам водій із численними травмами перебуває в лікарні. 

Днем раніше нічна аварія в Комсомольську забрала життя молодого 

водія, який на своєму авто врізався в бетонну опору. Двоє пасажирів 

машини госпіталізовані. 

– Говорити, що в зростанні статистики з ДТП винні лише водії, було 

б несправедливо, – веде далі Сулаєв. – Не слід забувати, що пішоходи – теж 

активні учасники дорожнього руху. І саме вони часто стають винуватцями 

аварій, вибігаючи на проїжджу частину прямісінько перед автомобілем, 

переходячи дорогу в невстановленому місці, навіть якщо це траса 

міжнародного значення з інтенсивним рухом. Крім того, люди ігнорують 

таку просту річ, як світловідбивні стрічки чи елементи одягу, які можуть 

реально рятувати життя саме у пізній час доби. Особливо це стосується 

велосипедистів і тих, хто носить темний одяг. 



Правоохоронці підкреслюють: дорога не вибачає й найменших 

помилок. Часто причиною аварій може стати навіть неправильно включений 

сигнал повороту чи, навпаки, його невмикання. 

– Уявіть ситуацію: щільний автопотік, усі поспішають, і тут раптом 

якесь авто різко повертає ліворуч, наприклад, при цьому водій не ввімкнув 

сигнал повороту. Який результат може бути – неважко здогадатися, – 

пояснюють працівники патрульної служби. 

Нині полтавські правоохоронці проводять низку заходів зі зниження 

аварійності на дорогах і закликають водіїв бути максимально обережними 

під час поїздки, у жодному разі не вживати алкоголь перед тим, як сідати за 

кермо, та дотримуватися безпечної швидкості й дистанції. У разі 

погіршення погодних умов водіям з невеликим досвідом керування 

поліцейські радять залишити свої авто вдома і пересісти на громадський 

транспорт. 

– Незважаючи на чимало негативних моментів, пов’язаних зі 

статистикою ДТП, усе ж зазначу поступове зростання культури водіїв і 

пішоходів, особливо молодшого покоління, – підкреслив Юрій Васильович. 

– Навіть у місті спостерігаю, як молодь дисципліновано переходить дорогу 

на зелене світло, хоча є кілька нетерплячих, котрі все ж намагаються 

швидше перебігти на інший бік. Проте тенденція обнадіює. Сподіваюся, 

громадяни все ж навчаться нести відповідальність не тільки за своє життя, а 

й за життя інших учасників дорожнього руху. Адже ДТП – не тільки побиті 

авто чи отримані травми, це ще й розбиті людські долі. Не слід забувати про 

це ніколи! (З газети «Полтавський вісник»). 

 

Г).      15 листопада 1839. Петербург 

Микито, рідний брате! 

Минуло вже більш як півтора року, а я до тебе не на¬писав ні 

півсловечка. Вибачай, голубе сизий, так тра¬пилось. Скажу щиру правду…; 

я так собі думав – що ж, що я напишу письмо, хіба їм буде легше? Твого 

лиха не возьму на себе, а свого тобі не оддам. Так що ж з тих пи¬сем? Папір 

збавлять та й годі. Воно, бач, і так і не так, а все-таки лучше, коли получиш, 

прочитаєш хоч одне слово рідне. Серце ніби засміється, коли знаєш, що там 

діється. Так отаке-то, мій голубе, нудно мені стало, що я не знаю, що у вас 

робиться. Та й ти таки не без то¬го, щоб не згадав свого брата Тараса, 

школяра, – бо вже дуже давно, як ми з тобою бачились, та що ж робити 

ма(є)ш, коли Бог не хоче, потерпим ще трохи, а там, коли живі та здорові 

будем, – то, може, і побачимось… 

Добраніч. 

Твій рідний брат. 

Тарас Шевченко. 



Ще, письмо, котре найдеш у моєму письмі запеча¬тане. Оддай Івану 

Станіславовичу Димовському і пок¬лонись йому од мене та попроси, щоб 

він написав до ме¬не що-небудь, та вкупі і пришліть, як я вам посилаю, 

ос¬тавайся здоров. 

Не забудь же, зараз напиши письмо – та по-своєму. 

1839, ноябр. 15-дня, С. Петербург (Т. Шевченко. Повне зібр. творів: 

У 6 т. – К.: Академія наук УРСР, 1964. – Т. 6. – С. 9–10). 

  

Вправа 2. Прочитайте і відредагуйте текст. Визначте стиль та 

його різновид, охарактеризуйте мовні засоби. 

Досудовим слідством являється кримінально процесуальна 

діяльність слідчого по порушеній і прийнятій ним до провадження 

кримінальній справі зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, провірці, 

оцінці й використанні доказів, встановленні об’єктивної істини, 

провадженні слідчих та інших процесуальних дій і самостійному 

застосуванні норм права з метою захисту прав, законних інтересів людини, 

фізичних та юридичних осіб, створенні умов для здійснення справедливого 

правосуддя. 

Досудове слідство провадиться по всім критеріям кримінальних 

справ, за винятком справ приватного обвинувачення і злочинів щодо яких 

закон надає право протокольної форми досудової підготовки матеріалів (ст. 

111, 425 КПК України). У справах неповнолітніх досудове слідство 

обов’язкове у всіх випадках без виключень. 

 

Вправа 3. Випишіть суспільно-політичну лексику із запропонованого 

уривка. Вкажіть стиль та його різновид. 

5 квітня 1710 року старшина й козаки в Бендерах обрали Мазепиного 

наступника. Вручивши Орликові гетьманську булаву, козацька рада 

притьмом затвердила «Конституцію прав і свобод Запорозького війська», 

яка більш відома як «Конституція Пилипа Орлика». І не випадково: той 

підготував більшу частину тексту, а потім відредагував увесь документ. Над 

проектом конституції працював цвіт козацької старшини, українського 

церковного кліру й шляхти. Найвідоміші серед яких імена кошового Костя 

Гордієнка, прилуцького полковника Дмитра Горленка, судді Клима 

Довгополого, обозного Івана Ломиковського. Цей проект жваво 

обговорювали в різних кутках України, куди його доставляли посланці 

Пилипа Орлика (часто під виглядом бандуристів і старців). Текст 

майбутньої конституції опинився навіть у Генеральній військовій канцелярії 

гетьмана Лівобережної України Івана Скоропадського, яка розташовувалася 

в Глухові. 

Конституція 1710 року була покликана гармонійно поєднати 

інтереси гетьмана, старшини й козацтва. Преамбула містила огляд історії 



козацтва як виразника прагнень усього українського народу до свободи. 

Після піднесень і падінь українці під проводом Богдана Хмельницького 

скинули польське ярмо – і потрапили під «самодержавну руку» Москви. Цар 

забув свої обіцянки, перетворив козаків на регулярне військо, відібрав міста, 

зламав права і вільності – ось чому Мазепа пішов на союз із Швецією. 

У 16 статтях конституції було викладено основні ідеї та засади 

дальшого державного буття України. Вона визнавалася самостійною і ні від 

кого не залежною державою, яка має рівноправні стосунки зі шведським 

королем і Кримським ханством. В Україні утверджується єдина 

християнська віра східного обряду під канонічною зверхністю 

Константинопольського патріарха. Внутрішній устрій мав будуватися на 

демократичних засадах – одноосібна влада гетьмана підлягала контролю з 

боку Генеральної ради, яка скликалася тричі на рік. До її складу входила 

генеральна старшина, полковники, сотники, вибрані представники від 

кожного полку та посли від Запорозької січі. 

З одного боку, гетьман наглядав за адміністрацією, аби не 

призначали «на уряди за хабарі». З другого – старшина стежила, аби гетьман 

не «припускав порушення прав і вольностей вітчизняних». А якщо 

гетьманові на те вказували, він мав не «вражатися і чинити помсти, а дбати 

такі нелади справити». 

Конституція вперше за козацької доби в історії України повертала 

Києву статус столиці й залишала йому та іншим містам їх вільності. До 1714 

року документ ще діяв у Правобережній Україні, а гетьман користувався 

ним у дипломатичних зносинах. 

Логічним висновком з конституції було створення європейської 

коаліції проти Росії за визволення українських земель. Орлик запрошував до 

неї Швецію, Туреччину, Кримське ханство, польського короля Станіслава 

Лєщинського (За В.Неродом). 

 

Вправа 4. Визначте стиль та його різновид. Перепишіть текст, 

розкриваючи дужки. 

М(м)агдебурзьким правом називають один із різновидів прав 

міських общин, які із З(з)ахідної Є(є)вропи поширювалися на українські 

землі, починаючи з XIV ст. Його назва походить від назви міста Магдебург 

у Саксонії, яке у 1188 р. отримало від власника –  А(а)рхієпископа Віхмана – 

право на самоврядування, яке 1294 р. підтвердив саксонський К(к)урфюрст 

(князь) Альберт. Грамоти разом зі збірником норм З(з)вичаєвого права 

Саксонії Ейхе фон Ренкова «Speculum Sacsonum» («Саксонське зерцало») та 

М(м)іського муніципального права (jus municipale) й утворили так зване 

М(м)агдебурзьке право. 

В Україні першими одержали право самоврядування З(з)акарпатські 

міста, які входили до У(у)горського королівства (Хуст, Тячів, Вишкове). 



1339 р. його здобув Санок, a 1356 p. – Львів. До середини XVII ст. 

М(м)агдебурзьке право мала більшість великих міст України. Щоправда, в 

них діяло не класичне М(м)агдебурзьке право, а пристосоване до місцевих 

умов. Тому його норми були перероблені і поєднували такі правові джерела: 

а) праці юристів М. Яскера, П. Щербичата, Б. Гроїцького щодо 

пристосування С(с)аксонських правових норм до П(п)ольських; б) 

У(у)країнське звичаєве право; в) правові норми Л(л)итовських статутів. 

М(м)агдебурзьке право регулювало діяльність органів влади та 

управління міста, цехових корпорацій, норми цивільного і кримінального 

права, судоустрій та провадження справ у судах. Головним органом влади 

визначався М(м)агістрат, який складався з Р(р)ади (розпорядчого органу) і 

Л(л)ави (судового органу). До Р(р)ади з населення міста щорічно обиралися 

від 6 до 24 райців і писар на чолі з бурмистром, до Л(л)ави  (скабінат) – 12 

лавників (присяжних) на чолі з війтом (суддею). Війт (солтис) вважався 

найвищим міським урядовцем. До молодших урядовців належали комісар 

(межувальник), городничий (комунальна служба), возний (судовий 

виконавець), кат, інстигатор, перекладачі, канцеляристи. 

Міщани, які жили на М(м)агдебурзькому праві, вважалися вільними, 

мали право власності у місті, платили податки у міську казну, виставляли 

ополчення. Місто могло мати власну казну, шинок, млин, лазню, проводити 

щотижневі торги та щосезонні ярмарки, кошти від яких потрапляли у 

міський бюджет. 

Цивільні тяжби городян розглядали і Р(р)ада, і Л(л)ава, процес у них 

мав усний, гласний та змагальний характер; кримінальні – лише Л(л)ава, a 

процес був інквізиційний, з допитами і тортурами (за потреби). Апелювати 

можна було лише до К(к)оролівського суду, який затверджував вирок. 

Діловодство у містах велося польською або латинською мовою. 

Отже, хоча українські міста використовували лише форму 

М(м)агдебурзького права, а не його змістовну сутність, воно відіграло 

прогресивну роль у розвитку правової системи України і позитивно 

вплинуло на тодішнє суспільне та економічне життя. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Знайдіть помилки у слововживанні, запишіть правильно. 

Ждати початок зборів, запобігати руйнування, запобігати помилок, 

писати на англійській мові, в захист, згідно наказу, у знак вдячності, по 

методу, навчати мові, знатися в юриспруденції, оволодіти ситуацію, 

опанувати фахом, піклуватися за батьків, шкодувати гроші, дотримати 

слово, глузувати над опонентами, по бажанню, властивий для даної ситуації, 

завдати біль, думки співпадають, наносять значну шкоду, представлення 

матеріалів, в якості потерпілої, визвав негативну реакцію, у порядку 

виключення, виникло протиріччя, відновилася переписка, я рахую, що…, 



учбовий план, податок на добавлену вартість, добитися результатів, його 

лишили прав. 

 

Вправа 2. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 

Суб’єктом данного злочину являється фізична осудна особа. При 

огляді міста події від учасників осмотру заяв по поводу порядку проведення 

осмотру та змісту протоколу, плану не поступало. З моїх слів записано 

вірно. Розбійний напад здійснили випивші підлітки. Розроблений план 

передбачав також захоплення заложників, які працювали як обслуговуючий 

персонал лікарні. В дальнійшому нам доведеться звернутись до свідків по 

даному кримінальному провадженню. На допиті директор часто путав імена 

своїх подільників. Громадянин К. одночасно являється директором кафе-бар 

по вул. Мира. Таку справку може видати любий лікар. Приведу деякі факти. 

По статті Кримінального кодексу йому нічого не грозить. Слід доказати 

свою непричасність до вчиненого злочину. 

 
Вправа 3. Визначте стиль запропонованих текстів на основі 

аргументованого аналізу лексичних та граматичних засобів. Які 

стилістичні помилки ви помітили в текстах? 

А). Резюме – це документ, у якому коротко викладаються особисті, 

освітні та професійні відомості про особу. Текст містить таку інформацію: 

домашня адреса; прізвище, ім’я, по батькові; мета написання документа; 

особисті дані; відомості про освіту та професійний досвід. Резюме повинно 

бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення 

пишеться з нового абзацу. Документ надсилається до установи, яка 

оголосила вакансії. 

 

Б). Традиція приходити щороку 22 травня до пам’ятника Тарасу 

Шевченку в Києві зародилася на початку шістдесятих років XX століття. 

Власне кажучи, тоді це був вияв стихійного мовчазного протесту проти 

гноблення української культури. Та, на мою думку, це був не зовсім 

мовчазний протест. Кількасот людей, вочевидь, натхненно співали пісні на 

слова Тараса Шевченка, декламували безсмертні рядки Тараса Григоровича. 

Можна сказати, Тарас Шевченко став символом, який об’єднав націю в 

тяжчі часи її існування, позбавляв страху й надавав сили для опору 

окупантам всіх мастей (За Б. Рогозою). 

 

В).      Державне мито 

Державне мито – це особливий вид платежу, що сплачується 

громадянами за вчинення дій в їхніх інтересах або за видачу документів, що 

мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. 



Тому спрогнозувати періодичність сплати державного мита 

окремими громадянами дуже складно. Усе залежить від того, як часто наші 

співвітчизники будуть звертатися до таких органів за документами або 

вчиненням дій. 

Наприклад, якщо людина має намір регулярно (один раз на рік) 

женитися (і, відповідно, розводитися), то необхідність сплати держмита 

виникатиме, щонайменше, два рази на рік. Слід зазначити, що при 

повторного розірванні шлюбу  ставка держмита збільшується, тому перед 

тим, як сказати другій половині «ми не підходимо один одному», варто 

поміркувати: а може, нікого кращого вам зустріти й не судилося? 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Мовний стиль – це  

а) паличка для письма; 

б) сукупність прийомів відбору та сполучень мовних засобів, 

зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування; 

в) типові мовні звороти; 

г) єдина, цілісна, складна система знаків: фонем (звуків), морфем 

(частин слова), слів, речень, яка служить для називання пред¬метів, 

явищ об’єктивної дійсності та понять, є засобом спілкування, обміну 

думками і формування думок. 

2. Мовними засобами наукового стилю є:  

а) діалектизми, жаргонізми, загальновживані слова; 

б) абстрактні слова, громадсько-політична, загальновживана 

лексика; 

в) спеціальні терміни, абстрактні слова і поняття, формули; 

г) уживання в переносному значенні наукових, спортивних, 

музичних, військових та інших термінів. 

3. Основними ознаками публіцистичного стилю є: 

а) логічність, аргументованість, емоційна експресивність, образність, 

полемічність викладу; 

б) документальність, офіційність, однозначність, високий рівень 

стандартизації; 

в) понятійність, логічна послідовність, точність, доказовість; 

г) усна форма, неофіційність стосунків між мовцями, невимушеність, 

непідготовленість, емоційні реакції. 

4. Тексти офіційно-ділового стилю мають такі різновиди:  

а) законодавчий, юридичний, адміністративно-канцелярський, 

дипломатичний; 

б) стиль ЗМІ, художньо-публіцистичний, законодавчий; 

в) дипломатичний, законодавчий, науково-популярний; 

г) адміністративно-канцелярський, науково-популярний, розмовний. 



5. Офіційно-діловий стиль характеризується такими ознаками:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-

економічними термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної 

лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-

канцелярської термінології, номенклатурних найменувань, 

специфічної фразеології (порушити питання, скоїти злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників 

(виконавець, проведення, прогнозування), використання абстрактної 

лексики, велика кількість цитат, посилань на першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, 

широкий спектр засобів інтимізації, вільне застосування оцінно-

фамільярної лексики і фразеології. 

6. У текстах офіційно-ділового стилю переважають:  

а) складні синтаксичні конструкції; 

б) речення із зворотним порядком слів; 

в) речення різної будови з прямим порядком слів; 

г) неповні контекстуальні речення. 

7. Призначення офіційно-ділового стилю полягає у:  

а) формуванні громадської думки; 

б) спонуканні до прийняття рішень; 

в) точному й доказовому викладі інформації; 

г) документальному оформленні різних актів державного, 

суспільного, політичного, економічного життя, ділових відносин між 

державами, організаціями, а також членами суспільства в офіційній 

сфері їх спілкування. 

8. Призначення наукового стилю полягає у: 

а) формуванні громадської думки; 

б) спонуканні до прийняття рішень; 

в) точному й доказовому викладі інформації; 

г) документальному оформленні різних актів державного, 

суспільного, політичного, економічного життя, ділових відносин між 

державами, організаціями, а також членами суспільства в офіційній 

сфері їх спілкування. 

9. Характерними мовними засобами епістолярного стилю є:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-

економічними термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної 

лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-

канцелярської термінології, номенклатурних найменувань, 

специфічної фразеології (порушити питання, скоїти злочин); 



в) широке вживання наукових термінів, багато іменників 

(виконавець, проведення, прогнозування), використання абстрактної 

лексики, велика кількість цитат, посилань на першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, 

широкий спектр засобів інтимізації, вільне застосування оцінно-

фамільярної лексики і фразеології. 

10. Розмовний стиль характеризується такими ознаками:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-

економічними термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної 

лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-

канцелярської термінології, номенклатурних найменувань, 

специфічної фразеології (порушити питання, скоїти злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників 

(виконавець, проведення, прогнозування), використання абстрактної 

лексики, велика кількість цитат, посилань на першоджерела; 

г) емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми і 

т.ін.), специфічні фразеологізми, народнопоетичні слова, 

просторічна лексика, скорочені слова вигуки, заміна термінів 

розмовними словами. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке функціональний стиль сучасної української літературної 

мови? 

2. Перелічіть функціональні стилі сучасної української літературної 

мови. У яких сферах їх застосовують?  

3. Назвіть основні ознаки та засоби функціонування мовних стилів. 

4. Охарактеризуйте науковий стиль сучасної української літературної 

мови. 

5. Як офіційно-діловий стиль застосовується у правознавчій 

діяльності? 

6. Які основні ознаки текстів публіцистичного стилю? 

7. Які характерні мовні засоби епістолярного стилю? 

8. Перелічіть ознаки розмовного стилю. 

 

Література 
Основна: 
1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 

юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. 

2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів 
/ А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 



3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний 
посібник / О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 

4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, 
О. А. Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 
Підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 

Додаткова: 
6. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний 

посібник Г. Волкотруб. – Тернопіль, 2004. – 267 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. 

Зубков. – 3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Мацько Л. І. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, 

О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 365 с. 
9. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради : навч. 

посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Пономарів. – 2-
ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2001.  – 239 с. 

10. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного 
/ Олександр Пономарів ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Либідь, 2013. – 359 
с.  

 

Тема 3: Культура фахового мовлення юриста 

Основні поняття і терміни: культура мови, культура мовлення, 

культура спілкування, комунікативна професіограма, лексика, лексикологія, 

лексикографія, енциклопедія, термін.  

 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до 

обговорення на практичному занятті.  
 

Питання для обговорення 
1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора 

2. Поняття культури мови.  

3. Культура мовлення як складова частина загальної культури юриста.  

4. Ознаки культури мовлення: правильність, точність, логічність, 

зрозумілість, доцільність, доречність, багатство, виразність, чистота.  

5. Комунікативна професіограма юриста, її компоненти: робота з 

документами, вміння вести міжособистісний і соцільний діалог, 

виступати публічно.  

6. Розвиток української лексикографії.  

7. 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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення 

на запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій 

1. Складники культури мовлення. 

2. Етапи розвитку української лексикографії. 

3. Словник Памви Беринди. 

4. «Словарь української мови» Бориса Грінченка (1907-1909). 

5. Українські енциклопедії. 

6. Словники юридичних термінів: історія і сучасність. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Підготуйте есе на підтвердження думки І. Огієнка «Як 

про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять 

найперше з культури його літературної мови». 

Вправа 2. Перепишіть текст, ставлячи пропущені розділові знаки. 

Про які ознаки культури мовлення йдеться в ньому? 

В умовах побудови правової держави виникає необхідність 

перегляду та оновлення законодавчої бази прийняття нових документів які 

регламентують діяльність правоохоронних органів відповідно до вимог 

суспільного життя. Як відомо в основу діяльності правоохоронних структур 

покладені єдині законодавчі кодекси в яких містяться норми права. 

Зрозуміло формулювання цих норм мають бути чіткими логічними 

однозначними доступними для сприйняття. Вирішальну роль щодо 

досягнення цих якостей відіграють використані ля їх вираження мовні 

засоби. На жаль вибір їх далеко не завжди оптимальний. 

Мовні засоби що використовуються в юридичні літературі текстах 

юридичних документів мовлені юристів дуже різноманітні адже зміст їх 

стосується всіх сфер суспільного життя. Звідси й випливає передусім 

багатоаспектність лексики економічної фінансової виробничої управлінської 

медичної та ін. Адже в будь-якому випадку діє найважливіша вимога 

використання усталених термінів формулювань які характеризують 

стандартні ситуації в галузі правоохоронної діяльності. Саме стандартизація 



мовлення суттєво полегшує роботу правоохоронних органів оскільки 

передбачає «внутрішню структуру і зв’язки між його компонентами й 

організацію логічних зав’язків між правовими явищами й поняттями».   

 

Вправа 3. Віднайдіть у довіднику правильні форми і запишіть. 

Крайня необхідність, крайні міри, прийти з покаянням, явне 

протиріччя, залишаємо за собою право, залишатися без покарання, 

залишатися при своїй думці, запутана справа, залишатися в стороні, згідно 

наказу, відповідно з ухвалою, знаходиться під вартою, знаходиться в 

опозиції, давати показання, діюче законодавство, мнима угода, об’явити 

недійсним, поступила заява, пред’явити обвинувачення, рахую можливим, 

вбивство по замовленню, більш суворіше покарати, його визвали на суд, 

давали роз’яснення по окремим законам, радник обирається виборцями, 

наказує нас, його треба лишити права, лжесвідчення, лишати людину життя, 

противна сторона, розбирається в цій справі, це не має відношення до 

справи, через відсутність доказів, в силу закону, напасти на слід, поставити 

на вид. 

Довідник: Попередити, натрапити на слід, на підставі закону, якщо 

немає доказів, це не стосується справи, компетентний у цій справі, 

з’ясовувати справу, супротивна сторона, відбирати людині життя, 

позбавляти людину життя людину життя, кривосвідчення, його треба 

позбавити права, карає нас, виборці обирають радника, тлумачили окремі 

(деякі) закони, його викликали в суд, суворіше покарати, убивство на 

замовлення (замовне вбивство), уважаю (визнаю) можливим (за можливе), 

звинуватити, висунути звинувачення, надійшла заява, уневажнити, фіктивна 

(нереальна) угода, чинне законодавство, свідчити, опозиційний до ..., 

ув’язнений, відповідно до ухвали, згідно з наказом, залишатися осторонь, 

заплутана (неясна, складна) справа, обстоювати свою думку, держатися 

своєї думки, оминути покарання, вийти сухим з води, застерігаємо собі 

право, очевидна суперечність, явитися з повинною, надзвичайні заходи, 

конечна потреба. 

 

Вправа 4. Прочитайте текст і назвіть, від чого залежить 

комунікативна компетенція. 

Комунікативна компетенція 

Індивід, крім знання мови, мусить уміти використовувати її в 

конкретному контексті й ситуації, тобто володіти комунікативною 

компетенцією.  

Комунікативна компетенція  – сукупність знань про спілкування, 

вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх ефективного 

застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата.  

Комунікативна компетенція залежить від  



• комунікативних інтенцій (утримування в пам’яті сказаного і 

постійна кореляція плину спілкування з метою мовця, його проміжними та 

кінцевими результатами),  

• дотримання комунікативних стратегій, що допомагають досягти 

необхідного результату комунікації,  

• знання особистості співбесідника, зворотного зв’язку в комунікації, 

що передбачає врахування психологічних особливостей (темпераменту, 

переваг, уподобань тощо) адресата, його соціальних ролей, уміння долати 

психологічні «фільтри», розбивати психологічні «щити», уміння володіти 

навичками декодування «мови тіла» співбесідника (паралінгвістичних 

засобів) тощо,  

• постійної орієнтації в умовах та ситуації спілкування,  

• орієнтації і підтримання самого процесу спілкування, тобто 

контролю за цим процесом,  

• контролю власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо, навичок та 

уміння завершення комунікації, виходу з неї, контролю над 

посткомунікативними ефектами тощо.  

Однак комунікативна компетенція не означає автоматичного її 

використання (Ф. Бацевич). 

 

Вправа 5. Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по 

батькові. Сформулюйте висновки щодо утворення імен по батькові. 

Анатолій, Микола, Кузьма, Лука, Сава, Юрій, Костянтин, Григорій, 

Борис, Валерій, Михайло, Олексій, Василь, Ігор, Яків, Олег, Геннадій, Ілля, 

Євген, Кіндрат, Дмитро, Олександр, Петро, Степан, Євгеній, Кирило, 

Дем’ян. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 

З допомогою електронних приладів можно навчити складним 

маніпуляційним діям. Їх аналіз надає можливість проведення класифікації 

по двом критеріям. Визначено більш пізнішій строк подання документів. 

Держава зацікавлена в постійному протіканні іноваційних процесів. Згідно 

закону та у відповідності до нормативних актів, промисловий зразок – це 

результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання. 

Заняття по українській мові завершено написанням модульної контрольної 

роботи. Він звик у всьому наслідувати прикладу старшого брата. У заяві 

співробітник Чорная О.В. просила надати відпустку для догляду за 

дитиною. По темі його роботи питання були відсутня. Мовне змагання 

закінчилося перемогою студентів правознавців. Бойова задача була успішно 

виконана. Вступаючі до університету подали слідуючи документи. Усі 

бажаючі можуть прийняти участь у конкурсі на заміщення вільної вакантної 



посади. На сьогоднішній день самою вагомою статею витрат на персонал 

виступають інвестиції. Правові передумови інноваційної діяльності 

закладено саме в Конституції України як Основного Закону України. По 

його спеціальності об’єм роботи був відсутній. ЇХ аналіз надає можливість 

проведення експертизи по двом напрямкам. Згідно закону та у відповідності 

до нормативних актів, промисловий зразок – це результат творчої діяльності 

людини в області художнього конструювання.  

 

Вправа 2. Виправіть у реченнях граматичні помилки й запишіть. 

Сформулюйте висновки про правильність уживання. 

При обшуку вилучено ювелірних виробів 173 тис. гривнів: 17 

(сімнадцять) золотих кілець обручальних; 31 (тридцять одну) цепочку; 3 

(три) пари серьожок. Громадянинові К. довелося скриватися від вимагачів 

майже місяць. Дальше перебування на свободі було невиправдане. 

Порушити по матеріалах справи Коваль Генадія Ігоревича кримінальні 

справу по ознакам злочину, передбаченому ст. 140 ч. 3 КК України. 

Оперуповноважений ВКР Київського РВВС Крикун С.О. розглянув 

матеріали кримінального провадження по факту крадіжки речей із квартири 

Сало Володимира Опанасовича по ст. … 

 

Вправа 3. Запишіть, замінивши числівники словами. 

Контракт уклали з 257 студентами; на 1311 підприємствах; 

посвідчення вручили 294 працівникам поліції; стаття 145; заяви надійшли 

від 543 учасників; до 776 пунктів; угоди уклали з 365 фірмами; на 853 

підприємствах; розташований на 56 гектарах; відстань до гаража не більше 

25 метрів. 

 

Вправа 4. Перекладіть подані нижче слова і словосполучення, 

зробіть висновки щодо специфіки словотвору дієслів, дієслівних форм, 

прикметників і дієприкметників. 

Побеждающие идеи, обслуживающий персонал, самый крупный 

экземпляр, гранулировать, ориентированный на сбыт, выполняемая задача, 

развитые страны, опережающее развитие, оцениваемая продукция, 

движущаяся колонна, долгосрочный кредит, внесистемный блок, 

машиностроение, строительство, деревообрабатывающий комплекс, 

сверхконкурентный, внеконкурентный, энергоноситель, описывающий 

имущество, усовершенствование управления, модифицировать, 

выпускающая отрасль, генерировать, самый короткий период, соискатель на 

учной степени, суммируя сказанное, способствуя, изменяя, дополнив 

докладчика, рассмотрев проблему, руководитель предприятия, носитель 

информации. 

 



Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Культура мови – це  

а) галузь мовознавства, яка кодифікує норми, стандарти 

репрезентації мовної системи; 

б) сукупність прийомів відбору та сполучень мовних засобів, 

зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування; 

в) дотримання мовного етикету; 

г) розділ мовознавства, який вивчає лексичну систему мови. 

2. Найбільш доцільне, стилістично вмотивоване послугування всіма 

мовними одиницями – це  

а) культура мови; 

б) культура мовлення; 

в) культура спілкування; 

г) мовний етикет. 

3. Глибоке усвідомлення теми й головної думки висловлювання, докладне 

ознайомлення з наявною інформацією з цієї теми, різнобічне та повне 

розкриття теми, уникнення зайвого, – це комунікативна ознака культури 

мовлення: 

а) правильність; 

б) змістовність; 

в) багатство; 

г) виразність. 

4. Комунікативна компетенція діяльності юриста містить основні 

компоненти: 

а) робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний 

діалог, виступати публічно; 

б) дотримання вимог мовного, мовленнєвого та спілкувального 

етикету, володіння правилами правопису; 

в) риторичні вміння й навички; 

г) знання лексики й фразеології мови.  

5. Тавтологія як логічна помилка мовлення розташована у такому рядку: 

а) гарячий сніг, живий труп, страшно красивий; 

б) моя автобіографія, захисний імунітет, забезпечення безпеки; 

в) депутати обираються народом, думку висловлюється юристами, 

закон становить собою нормативно-правовий акт вищої юридичної 

сили; 

г) адресант, адресат, адрес, адреса. 

6. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів 

административный надзор розташований у рядку: 

а) адміністративний надзор; 

б) адміністративний нагляд; 

в) адміністраційний нагляд; 



г) адміністраційний надзор. 

7. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів бегство из 

мест заключения розташований у рядку: 

а) бігство з міст ув’язнення; 

б) бігство з місць ув’язнення; 

в) втеча з міст ув’язнення; 

г) втеча з місць ув’язнення. 

8. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення в 

соответствии с правилами: 

а) у відповідності з правилами; 

б) відповідно до правил; 

в) відповідно з правилами; 

г) у відповідності до правил. 

9. Предметом лексикографії є: 

а) збирання слів тієї чи іншої мови, систематизація їх, опис 

словникового матеріалу; 

б) вивчення семантики слів, словосполучень; 

в) польові дослідження зразків усної народної творчості; 

г) з’ясування значення фразеологізмів. 

10. До якого типу словників належить одинадцятитомний «Словник 

української мови» (1979–1980)? 

а) енциклопедичний; 

б) тлумачний; 

в) орфографічний; 

г) термінологічний. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Чим відрізняються поняття культура мови і культура мовлення. 

2. Схарактеризуйте основні риси культури мовлення юриста. 

3. Розкажіть про мовну і мовленнєву професійну компетенцію. 

4. Дайте визначення комунікативної професійно орієнтованої компетенції. 

5. Які етапи пройшла у своєму розвитку українська лексикографія? 

6. Які типи словників ви знаєте? 

7. Назвіть типи лінгвістичних словників. 

8. Які словники-довідники з культури мови ви знаєте? 

9. Яка роль словників у підвищенні мовленнєвої культури юриста? 

 

Література 

Основна: 
1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 

юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. 



2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів 
/ А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 

3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний 
посібник / О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 

4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, 
О. А. Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 
Підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 

6. Янковська Г. В. Українська мова для юристів / Г. В. Янковська. – 
Київ : КНТ, 2011. – 367 с. 

Додаткова: 

7. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. 5-е вид., перероб. і доп. 
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9. Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; 

уклали: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова. – Київ : Довіра, 2009. – 271 с. 
10. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і 

словосполучень / Л. І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За 
ред. Л. І.Шевченко. – Київ : Арій, 2008. – 672 с. 

11. Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / 
О. Б. Олійник; Академія наук вищої школи України. – Київ : Слов’янський 
клуб, 1996. – 448 с. 

12. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного 
/ Олександр Пономарів ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Либідь, 2013. – 359 
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13. Українська мова: Енциклопедія. – Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.  
 

Тема 4: Мовні норми та їх застосування у професійній діяльності 

юриста 

Основні поняття і терміни: мовна норма, милозвучність, звук, 

голосний звук, приголосний звук, наголос, акцентуаційна норма, 

орфографія, орфографічна норма, принцип правопису, розділовий знак, 

пунктуація, пунктуаційна норма, морфема, морфологічна норма, синтаксис, 

синтаксична норма, стилістика, стилістична норма. 

 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до 

обговорення на практичному занятті.  
 

Питання для обговорення 
1. Поняття мовної норми.  



2. Становлення норм сучасної української літературної мови. 

Орфоепічні норми: 

– засоби милозвучності української мови;  

– особливості вимови голосних звуків;  

– норми вимови приголосних звуків.  

4. Акцентуаційні норми. Поширені акцентуаційні помилки. Правила 

наголошування.  

5. Орфографічні норми. Принципи української орфографії: фонетичний, 

морфологічний, історичний (традиційний).  

6. 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.  

7. Морфологічні норми. Типові порушення морфологічних норм.  

8. Синтаксичні норми. Типові помилки, які трапляються при перекладі 
словосполучень з російської мови українською. 

9. Стилістичні норми. 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення 

на запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій 

1. Чергування [о], [є] з [і] в українській мові. 

2. Зміни приголосних при словотворенні. 

3.  Літера Ґ в українській мові. 

4. Звуковий склад української мови. 

5. Особливості вживання іменників у професійному мовленні юриста. 

6. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій. 

7. Числівник у професійному мовленні. 

8. Особливості вживання прикметника у професійному мовленні.  

9. Особливості вживання дієслова у професійному мовленні юриста.  

10. Синтаксис професійного мовлення. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

Самостійна робота (домашні завдання) 
Вправа 1. Знайдіть українські відповідники до найпоширеніших 

дієприкметників на -учий (-ючий). 

Біжучий рядок, виконуючий, виконуючий роботу, тимчасово 

виконуючий обов’язки кого, виконуючий роль, виступаючий, виступаючий 

з промовою, виступаючий на трибуні юрист, відпочиваючий, віруючий, 

віруючі, вражаючий, вражаючий ефект, головуючий судового засідання, 



діючий, діючий порядок, діюча модель, діюче військо, діюче законодавство, 

діючі особи, домінуючий, домінуючі ідеї, домінуючі тенденції, домінуючі 

чинники, знаючий, знаючий міру, зростаючий, зростаючий рівень 

злочинності, зростаючі вимоги, зростаючі ціни, існуючий, існуюче 

законодавство, існуючі думки, існуючі кордони, існуючі проблеми, існуючі 

ціни; наступаючий, з наступаючим Новим роком; плаваючий по морю, 

плаваючий графік, плаваючий курс валют; слідуюча зупинка, на слідуючий 

рік, справа в слідуючому.  

  

Вправа 2. Знайдіть порушення норм української літературної мови. 

Відредагуйте і запишіть. 

Бути на доброму рахунку, в залежності від, відігравати значення, 

відсторонити від обов’язків, взяти себе в руки, звернутися з наступними 

питаннями, завідуючий відділом, відволікати увагу, відноситися до кращих, 

відноситися з повагою, відносно мало, вірний спосіб, вірний програш, з 

оригіналом вірно, все рівно, дозволяє врахувати, забезпечити безпеку, закон 

вступає в силу, відповідно з законом, зустрічаються помилки, отримати 

згоду, користуватися пошаною, з тих пір, на цей рахунок, одержати досвід, 

по проханню, потрясаючий ефект, прийняти резолюцію, робити враження, у 

випадку необхідності, у всякому випадку, шокуючий випадок.  

 

Вправа 3. Поставте наголос у поданих словах і запишіть. 

Коваль, перевести, вичерпний, гуртожиток, експерт, твердий, 

одноліток, абиякий, недоторканність, одинадцять, завдання, котрий, новий, 

вітчим, виразний, предмет, середина, житло, перепустка, показ, оптовий, 

текстовий, черговий, фаховий, феномен, ознака, контрактовий, утвердити, 

строковий, черговий, випадок, судовий, немає часу, адже, беремо участь, 

відсотковий, пайовий, документ, бюлетень, надлишковий, експерт, у 

першому читанні, запитання, підзахисний, ознака, поняття, розголос, 

уродженець, ув’язнити, умовчати. 

 

Вправа 4. Запам’ятайте безприйменникові словосполучення 

української мови, в яких головне слово вимагає від залежного іменника 

(займенника) форми певного відмінка. Складіть із ними речення. 

інформувати (кого?, а не кому?) слідчого 

вживати (чого?, а не що?) заходів 

запобігати (чому?, а не чого?) злочинам, аваріям 

ігнорувати (що?, а не чим?) пропозицію 

завдавати (чого?, а не що?) шкоди 

оволодіти (чим?, а не що?) майном 

опановувати (що?, а не чим?) професію 

властивий, притаманний (кому?, а не для кого?)законові 



повідомляти (чим?, а не по чому?) телефоном 

характерний (для кого?, а не кому?)для мене 

багата (на що?, а не чим?) на уяву 

торкатися (чого?, а не до чого?) проблеми 

завідувач (чого?, а не чим?) відділу 

повчитися (чого?, а не чому?) корисного 

дякувати (кому?, а не кого?) адвокатові 

прошу вибачити (кому?, а не кого?) нам. 

Вправа 5. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 

Слідчим на протязі місяця підготувати документи. Відповідачка дала 

показання. Про наслідки справи доповідала завідуюча відділом кадрів 

Пономар П.А. Народний засідатель Мартинова І.Ю. оголосила промову. 

Позовна заява від лікаря Ющук Павла Сергійовича. Доручаю інспектору 

Степаненко Сергію Олександровичу. Дозволити сержанту Опанасенко 

Петру Юр’євичу. Надати слово прокуророві Василенко Григорію 

Григоровичу. Ознайомилися з характеристикою на Кравець Віталія 

Юхимовича. У суді знаходиться кримінальна справа по звинуваченню 

Кравець Степана Генадійовича. Я являюсь потерпілим по даній 

кримінальній справі. В підтвердження сказаного подаю справку. Свідчити 

на рідній мові. Потерпілого повідомлено. Заборгованість по заробітній 

платі. Біля 3.00 год. зловмисниками було закидано поліетиленовими 
пакунками з вогненебеспечною рідиною дачний будинок в селі Тинному, у 

якому в той час знаходилися дочка та батьки її подруги. Протокол мною 

прочитано, з моїх слів записано вірно. Закінчивши університет, мене було 

призначено на посаду юристки відділу. Комісією вироблено нове рішення. 

Суддею ухвалено рішення. Договір підписано роботодавцем і виконавцем. У 

справі нами проаналізовано. Питання підготовлено ними. Мною призначено 

перевірку. Нами викуплено весь наклад. Озвучена мною заява. Якісна 

успішність нашої групи складає 75,8 відсотки. Засідання проходило за 

закритими дверима. 

 

Вправа 6. Усуньте мовностилістичні та орфографічні помилки. 

Він претензій немає; браконьєр; індефікація відбитків пальців; міра 

перетину; підчас освіду виявлено; з міста події Б. втік; на шлях виправлення 

не встав; роз’яснено права на попередньому слідстві; попіл від згорених 

паперів; К. знаходиться на підписці про невиїзд; його розвезло від горілки; 

заволодів мобілкою; ізза відсутності в його діях складу злочину; назначить 

судовомедичну експертизу; по факту вибуху; по підозрі у вчиненні злочину; 

гр. О., проживаючий по адресу; крадіжка, причинивша значну шкоду; в 

відповідності до вимог; я бачив це на свої очі; він особисто сам взяв ніж; 

виявив відсутність грошей 4500 гривнів; як вбачається зі скарги, скаржники 

фактично оскаржують; встановлено факт встановлення вини.  



 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Відредагуйте словосполучення. Визначте, які мовні норми 

порушено. 

Постанова провадження вилучення; постанова обшуку; постанова 

попереднього розгляду справи; протокол огляду речових доказів; акт 

знайдення й вилучення; протокол освідчення; вчинив злочин з 

необережності і має двох неповнолітніх дітей; підсудний зробив штучне 

дихання і після цього його відвезли в лікарню, де він помер; копію 

прокурора направити прокурору Шевченківського району міста Полтави; 

заяви, що їх зробили присутні при виїмці особи; примусове хронічне 

лікування; кошти, добуті злочинним шляхом; риск загибелі; грузові 

перевозки; призначення хранителя; учбові збори. 

 

Вправа 2. Поширеною вадою ділового мовлення є надуживання 

конструкціями з прийменником по. Запишіть правильні відповідники 

запропонованих словосполучень.  

Бюро по працевлаштуванню, по питанню будівництва, по справах 

служби, комітет по цінах, по закону, по закінченню терміну (строку), 

проректор по науковій роботі, кіоск по продажу проїзних квитків, по вимозі, 

по недбалості, працюють по змінному графіку, по непорозумінню, по 

непередбаченим обставинам, по дорученню, по постанові, по святкових 

днях, по запрошенню, по програмі, по спеціальності, по списку, по 

сумісництву, по звичаю, документація по особовому складу, надіслати по 

пошті, по замовленню, курси по підготовці спеціалістів, екзамен по 

українській мові, не по силі. 

 

Вправа 3. Запишіть слова  разом, окремо, через дефіс. 

На/жаль, до/чиста, один/за/одним, по/діловому, на/радість, 

після/завтра, до/верху, за/винятком, по/совісті, у/про/довж, врешті/решт, 

з/часом, ледве/ледве, пасажиро/кілометр, пів/справи, пів/аркуша, 

само/повага, електро/вимірювальний, жовто/гарячий, жовто/фіолетовий, 

мало/знайомий, національно/патріотичний, нижче/наведений, будь/що/будь, 

будь/ласка, до/речі, що/не/будь, ні/би, де/на/якому, прийшов/таки, іди/бо, 

тако/ж, на/приклад, між/іншим, кінець/кінцем, по/третє, загально/людський, 

день/у/день, пів/Харкова, до/побачення, на/добраніч, на/ходу, 

суспільно/корисний. 

 

Вправа 4. Замість крапок вставте пропущені букви (якщо 

потрібно). Поясніть правила правопису українських географічних назв.  

Бровар..., Ізма…л, Хут…р Михайлівський, Черніг…в, Кан…в, 

Микола…в, Він…иця, Терноп…ль, Севастоп…ль, С..мфероп…ль, 



Любот...н, Одес...а, Хар…ків, Р...вн..., Ольжич..., Ш…пет...вка, Трипіл...я, 

Башт...но, Первомайс…к, Св...тловодськ, Кр…м...нчу...кий, Чернівц… . 

 

Вправа 5. Утворіть прикметники від поданих іменників. Поясніть 

зміни приголосних. 

Калуш, користь, Лейпциг, журналіст, Киргизія, пристрасть, невістка, 

честь, Лохвиця, Запоріжжя, турист, казах, Сиваш, Кременчук, тюрк, Кавказ, 

Ніцца, Гринвіч, компост, Великі Луки, Гадяч, чех, солдат, гігант, тиждень, 

проїзд, контраст, Параска, модерніст, Абхазія, Перемишль, Овруч, велетень, 

Мотузка, козак, область, Оболонь, Острог, емігрант, Мекка, Золотоноша, 

Кандалакша, Онега, Карабах, Страсбург. 

 
Вправа 6. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та 

поставивши прізвища, імена та по батькові в потрібному відмінку. 

Прокоментуйте свій вибір.  

Доручити (Йосипів Василь Григорович). Домовитися з (Тихохід 

Любомир Валентинович). Посвідчення вручити (Мажуга Оксана Василівна 

та Кравець Григорій Степанович). Побачити (Дудко Антін, Іваньо Гнат, 

Хміль Василь, Кабиш Микола, Шеховець Сергій). Розмовляти з (Федів Юрій 

Іванович, Сніжко Олег Ілліч, Логвин Олександр Опанасович, Русин Карпо, 

Турчин Назар). Повістку вручити (Засуха Федір Кирилович, Дейнека Яніна 

Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Прокопів Олег Геннадійович, Гудима 

Орест Микитович). Домовитися з (Кривошия Оксана Василівна, Черниш 

Андрій Іванович, Сєдих Остап Ілліч, Гончар Олексій Сергійович). Відвідати 

(Дуліба Ігор, Сеник Михайло, Черних Павло). Запропонувати (Непийпиво 

Павло). Приїхати з (Панич Сергій). Запитати в (Тягло Олександр). 

Товаришувати з (Грушівець Віктор). Допомогти (Булига Петро). Віддати 

(Сєдих Дмитро). Записати (Сірко Висиль). Зустріти (Довбуш Олег). 

Запросити (Крекотень Георгій). Відповісти (Жванія Іраклій). Поговорити з 

(Головко Станіслав) Попередити (Акопян Тимур). Надіслати (Ковалів 

Богдан). Надати допомогу (Муха Михайло, Ільїн Остап). Показати 

(Завірюха Микола). Повідомити (Затуливітер Григорій). Поінформувати 

(Іванець Віктор). 

 
Вправа 7. Перепишіть словосполучення, ставлячи іменники, що в 

дужках, у формі орудного відмінка.  

Згідно зі (стаття), під (груша), лежить за (огорожа), погодитися із 

(суддя), зустріч із (Деркач Оксана Митрофанівна), під (стіна), ударити (ніж), 

прикрити (плащ), узгодити зі (спостерігач), задоволений (подорож), стікає 

(кров), пахне (гниль), напій віддає (гіркість), хизується (розкіш), обговорити 

з (Ілля Тимофійович), засипаний (земля). 

 



Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Уніфіковані, традиційні, найбільш поширені, свідомо фіксовані стандарти 

реалізації мовної системи, обрані в процесі суспільної комунікації, – це: 

а) мовні штампи; 

б) мовні норми; 

в) фразеологізми; 

г) лексеми. 

2. Орфоепічні норми української літературної мови регулюють: 

а) вимову, наголошування, інтонування слів; 

б) правильне написання слів; 

в) використання розділових знаків у письмовому тексті; 

г) правильне вживання та написання значущих частин слова, 

словозміну тощо. 

3. Приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також 

зукраїнізованих словах іншомовного походження. У якому рядку всі слова 

вимовляються з цим звуком? 

а) …рати (іменник), …атунок, …речний, …рунт, …удзик; 

б) …рати (дієслово), …ривня, …уля, …уральня, …риф; 

в) …ромадянин, …ромадський, …валтувати, …рунтомір, …уркіт; 

г) …рек, …речаний, …рунтовний, …онт, …анок. 

4. Найважливішим засобом милозвучності в українській мові є чергування 

у/в та і/й. Який із варіантів правильний? 

а) суд йде, день у день, зайшла увечері; 

б) зайшов уранці, нога в ногу, дизайн і мистецтво; 

в) мова іде, записав в протокол, надіслала у офіс; 

г) повідомив в п’ятницю, затриманий в магазині, прибула у Одесу. 

5. Нормативним у числівниках є такий наголос: 

а) оди надцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

б) одина дцять, сімдесЯ т, чотирна дцять, вісімдесЯ т; 

в) одина дцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

г) оди надцять, сімдесЯ т, чотирна дцять, вісімдесЯ т. 

6. Нормативним у префіксах віддієслівних іменниках є наголос: 

а) ви няток, ви падок, ви робіток, по свідка; 

б) ви няток, випа док, ви робіток, посві дка; 

в) ви няток, ви падок, виробі ток, по свідка; 

г) ви няток, випа док, виробі ток, посві дка. 

6. Нормативними є вживання таких словосполучень: 

а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню 

української мови; 

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення 

української мови; 



в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню 

української мови; 

г) торгові організації, сдавати екзамени, курси вивчення української 

мови. 

7. В якому рядку в усіх словах на місці крапок треба вставити знак 

м'якшення: 

а) сіл…ський, генерал… ський, звіл… нятися, учител… ський; 

б) волин… ський, арал… ський, оболон …ський, велетен… ський; 

в) уман… ський, київ... ський, припят… ський, урал… ський; 

г) студент…ський, україн…ський, білопіл…ський, віден…ський. 

8. Виберіть правильні варіанти вживання прийменникових чи 

безприйменникових конструкцій: 

а) заходи для оздоровлення економіки, комітет захисту довкілля, 

автор  праці з історії держави і права; 

б) заходи по оздоровленню економіки, комітет по захисту 

навколишнього середовища, автор праці по держави і права; 

в) заходи з оздоровлення економіки, комітет із захисту 

навколишнього середовища, автор праці держави і права; 

г) заходи щодо оздоровлення економіки, комітет щодо захисту 

навколишнього середовища, автор праці по держави і права. 

9. У якому рядку порушено орфографічні норми: 

а) сфотографувати, кременчуцький, виїзний, оббивка; 

б) збаражський, зпотворити, дріжжі, льняний; 

в) спалахнути, запорізький, корисливий, возвеличити; 

г) сховати, від’їжджати, жовтогарячий, піднісся. 

10. Пунктуаційну помилку допущено у реченні: 

а) Будь-яка професійна діяльність повинна реалізуватися на основі 

тих етичних принципів, які сформувалися в суспільстві. 

б) Більше того, кожен вид діяльності виробляє свої норми 

професійної етики. 

в) Судова етика містить комплекс моральних заборон і дозволів 

обумовлених специфікою розгляду і вирішення в судових засіданнях 

кримінальних, цивільних, адміністративних справ. 

г) Дотримання етичних норм сприяє результативнішому виконанню 

учасниками судових дебатів своїх обов’язків, підвищенню 

ефективності їх діяльності. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкажіть про норми вимови голосних. 

2. Сформулюйте вимовні норми щодо приголосних звуків, проілюструйте їх 

прикладами. 



3. Визначте норми, за якими вимовляються слова: вимова, випадок, 

завдання, документ, одинадцять. 

4. Розкажіть про вимову звукосполучень приголосних. 

5. Перелічіть особливості вимови слів іншомовного походження. 

6. Назвіть лексичні норми. 

7. До якого роду належать іменники – назви осіб за професією, званням, 

посадою? 

8. Чи вживаються в українські мові активні дієприкметники, що творяться за 

допомоги суфіксів -уч ( - юч), -ач (-яч)? 

9. Перелічіть правила вживання прийменника по. 

10. Згадайте правила вживання апострофа. 

11. Як пишуться слова з пів-, напів-, полу-? 

12. Як пишеться частка не з різними частинами мови? 
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Тема 5: Мовна компетенція юриста 

Основні поняття і терміни: лексика, лексикологія, лексикографія, 

слово, загальновживане слово, термін, професіоналізм, архаїзм, історизм, 

неологізм, синоніми, омоніми, омоформи, омографи, омофони, пароніми, 

антоніми, синонімічний ряд, нейтральна лексика, стилістично забарвлена 

лексика, фразеологізм, мовний штамп, книжна лексика, розмовна лексика, 

соціальний жаргон, арготизм, обсценна лексика. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до 

обговорення на практичному занятті.  
 

Питання для обговорення 
1. Лексичне багатство мови 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;  

– 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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 



Теми рефератів, повідомлень, презентацій 

1. Слово в лексико-семантичній системі української мови. 

2. Особливості вживання слів з переносним значенням. 
3. Основні типи переносних значень. 

4. Групи слів за значенням. 

5. Склад української лексики за походженням. 
6. Запозичена лексика української мови. 
7. Лексика української мови з погляду сфер уживання. 

8. Типи фразеологічних одиниць.  
9. Джерела української фразеології. 
10. Фразеологія у професійній комунікації юриста. 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

Самостійна робота (домашні завдання) 
Вправа 1. Для офіційно-ділового стилю характерні сталі 

словосполучення – мовні штампи, що зазнають суржикового викривлення 

під впливом російської мови. Відредагуйте словосполучення відповідно до 

стилістичних норм. 

Приймати участь, заключати договір, повістка денна, давати добро, я 

рахую, дякуючи підтримці, учбовий відділ, воєнна доктрина, військові дії, 

пристрасті накаляються, дякую Вас, виписка із протоколу,  возмістити 

убитки, внедряти у виробництво, діюче законодавство, займати посаду, 

юридичне лице, це не складає великих труднощів, це не є виключення, 

отримати широке розповсюдження, забезпечувати безпеку, слідуючий рік, 

розглядалися слідуючі питання, на цей рахунок, приймати міри, від нічого 

робити, підводити підсумки, із сказаного слідує, крупним планом, думки 

співпадають, являтися знавцями в області права, поранення в області шиї, не 

проводять послідовних заходів, наносять значну шкоду, згідно рішення, 

представлення матеріалів, взаємовідношення між державами, в якості 

потерпілої, визвав негативну реакцію, у порядку виключення, виникло 

протиріччя, визиває заперечення, вищестоящий орган, відновилася 

переписка, я рахую, що…, учбовий план, податок на добавлену вартість, 

добитися результатів, носять рекомендаційний характер, погашені відсотки, 

його лишили прав. 

 

Вправа 2. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи 

калькувань. 

Вещественное доказательство, вовлечь в работу, во главе 

учреждения, в конце концов, восстановить в должности, в крайнем случае, в 



порядке исключения, в следующий раз, в целях предотвращения, вынести 

благодарность, выписка из протокола, быть в сознании, быть в сохранности, 

быть на хорошем счету, держаться в стороне, зайти в тупик, захватить на 

месте преступления, исковое заявление, краеугольный камень, на ступень 

выше, наносить вред, общими усилиями, оказывать сопротивление, 

приложить усилия, приступить к обсуждению, повестка дня, по 

непредвиденным обстоятельствам, прибегать к суровым мерам, прийти к 

согласию, принимать участие, свидетельские показания, совершить 

правонарушение ,судебные издержки. 

 

Вправа 3. Доберіть синоніми до поданих слів, укажіть, де можливо, 

синонімічний ряд. 

Аварія, адвокат, амністія, апеляція, арештований, афера, бешкет, 

божевільний, ватажок, власник, допитувати, довідка, догана, зрада, злодій, 

конвоїр, розбійник, стежити, суд, убивця, шантаж, юрист. 

 

Вправа 4. Поясніть різницю у значенні слів, склавши з ними 

словосполучення. 

Порядок – лад, старий – давній, особа – особистість, обвинувальний 

– обвинувачений, сутичка – зіткнення, цивільний – громадянський, рятівник 

– рятувальник.  

 

Вправа 5. Доведіть, що подані слова є паронімами, утворивши 

словосполучення. Складіть з утвореними словосполученнями кілька речень.  

Адрес/адреса: поштовий, ювілейний, службовий, домашній, 

підписаний, вітальний. Кар’єр/кар’єра: піщаний, глинистий, відкритий, 

артистичний, успішний, гранітний. 

 
Вправа 6. Визначте, якому зі слів відповідає запропоноване 

визначення.  

1. Предмет, визначений певній особі для користування: а) власний; 

б) особистий; в) особовий.  

2. Той, що стосується війська, армії, військовослужбовця: а) 

військовий; б) воєнний.  

3. Досягнутий за допомогою високих професійних якостей: а) 

професійний; б) професіональний.  

4. Такий, що стосується комунікації – шляхів сполучення, 

транспорту, ліній зв’язку тощо: а) комунікативний; б) комунікабельний; в) 

комунікаційний.  

5. Оголошення когось не гідним або не здатним обіймати якусь 

посаду, виконувати певну роботу чи обов’язки; усунення від виконання 

обов’язків за якусь провину: а) дискваліфікація; б) декваліфікація. 



 

Вправа 7. Доберіть правильно прикметники до іменників 

відношення, відносини; ставлення, стосунки.  
Господарські, виробничі, доброзичливі, товарні, майнові, суспільно-

політичні, синтаксичні, родинні, міжнародні, ворожі, міжнаціональні, 

економічні, класові, турботливі, взаємовигідні, неупереджені, торгові. 
 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного 

походження. Вкажіть, в яких стилях вони можуть вживатися. 

Автономія, адекватний, амністія, амортизація, апеляція, 

дискримінація, диспут, девальвація, делікт, дефіцит, експерт, експорт, 

екстрадиція, інвестиція, імпорт, імпічмент, інфляція, кілер, комюніке, 

конкуренція, конвенція, консенсус, консультативний, контракт, 

конфіденційний, конфронтація, ліміт, мандат, мінімальний, оратор, 

преамбула, превентивний, предикат, президент, прейскурант, плагіат, 

пролонгація, протест, прерогатива, презумпція, престиж, претензія 

прецедент, резонанс, репатріація, санкція, субсидія, стандарт, сутенер, 

узурпувати, фабрикувати, шантаж, юриспруденція, юстиція. 

 

Вправа 2. Виберіть правильний варіант, запишіть словосполучення. 

Як називаються слова, подані в дужках. 

(Громадський, цивільний) шлюб; вчинив (самогубство, 

самовбивство); (миротворницькі, миротворчі) сили; (зложити, скласти) 

повноваження; провести (обшук, трус); державн… (казначейство, 

скарбниця); (порівняти, співставити, зіставити) факти; вимушен… (міра, 

захід); (одобрити, ухвалити) пропозицію; професійний (ризик, риск); 

(явочний, реєстраційний) список; договір (заключається, укладається). 

 

Вправа 3. Користуючись словниками, наведені нижче синоніми 

диференціюйте за семантичними і стилістичними ознаками. Запишіть їх у 

дві колонки: 1) кодифіковані; 2) народнорозмовні, застарілі, стилістично 

забарвлені. 

Адвокат – судовий захисник – прокуратор – охоронець – захисник – 

речник; аномалія – ненормальність – патологія – відхилення – викривлення; 

афера – махінація – сумнівна угода – оборудка; вартовий – караульний – 

страж – конвойний  чатовий – вартівник – конвоїр; в’язень – невольник – 

арештант – ув’язнений – кримінальник; в’язниця – тюрма – острог – 

темниця – арештантська – допр – каталажка – буцегарня; грабіжник – злодій 

– розбійник – драпіжник; суд – трибунал – арбітраж – ареопаг – судовище – 

розправа; убивця – убійник – душогуб – душогубець – кат – горлоріз – різун 

– зарізяка – братовбивця – убийбатько – кілер.  



 

Вправа 4. З’ясуйте значення паронімів, склавши з ними 

словосполучення або речення. 

Автономія – автономність, авторитарний – авторитетний, воєнний – 

військовий, громадський – громадянський, засуджувати – осуджувати, 

корисливий – корисний, обвинувачений – обвинувальний, обшукати – 

ошукати, підда ний – пі дданий, позо вний – позовни й, примусо вий – 

при мусний, досвідчений – освічний, компанія – кампанія, житловий – 

жилий, особистий – особовий, уява – уявлення.   

 

Вправа 5.  Проаналізуйте речення, знайдіть у них слова, які можна 

тлумачити по-різному. Назвіть причини подвійних тлумачень слів.  

1. На виконання доручення начальника курсу пішла неділя.  

2. Чіткому визначенню місцезнаходження потерпілого завадила 

луна. 

 

Вправа 6. Поясніть значення фразеологізмів за «Фразеологічним 

словником української мови» Г. М. Удовиченка (К., 1984). Розподіліть їх за 

стилями мовлення.  

Не ликом шитий; клювати носом; зняти копію; провадити грошові 

операції; бісики пускати; позбавити громадянських прав; п’яте колесо до 

воза; бий лихом об землю; не вмер Данило, так болячка задавила; накласти 

резолюцію; гоголем ходити; ні Богу свічка, ні чортові кочерга; на городі 

бузина, а в Києві дядько; між двох вогнів; гриф погодження. 

 

Вправа 7. Виберіть правильний український відповідник російського 

усталеного сполучення слів.  

1) бросаться в глаза: а) кидатися в очі; б) впадати в очі;  

2) быть правым: а) мати рацію; б) бути правим;  

3) вводить в убыток: а) призводити до убитків (завдавати убитків); б) 

призводити, призвести до збитків (втрат); в) завдавати, завдати збитків 

(втрат);  

4) в зависимости от обстоятельств: а) в залежності від обставин; б) 

залежно від обставин;  

5) в соответствии с: а) відповідно до; б) у відповідності з;  

6) в силу зависимости: а) через залежність; б) в силу залежності;  

7) в случае необходимости: а) у випадку необхідності; б) у разі (на 

випадок) потреби;  

8) вступать в силу: а) вступати в силу; б) набирати, набрати чинності 

(сили);  

9) входить с ходатайством: а) звертатися, звернутися з клопотанням; 

б) вступати з ходатайством;  



10) в целях предотвращения: а) у цілях попередження; б) з метою / 

для запобігання;  

11) настаивать на своем мнении: а) настаювати на своїй думці; б) 

наполягати на своїй гадці; в) наполягати на своїй думці;  

12) акты гражданского состояния: а) акти цивільного стану; б) акти 

громадянського стану; в) акти гражданського стану; 

13) на протяжении месяца: а) на протязі місяця; б) протягом місяця, 

упродовж місяця;  

14) не давать никакой поблажки: а) ні в чому не потурати; б) не 

давати ніякої поблажки;  

15) принимать меры: а) приймати міри; б) вживати заходів;  

16) давать добро: а) віддавати дорогі речі; б) робити добрі справи; в) 

давати згоду. 

 

Вправа 8. Поясніть значення фразеологізмів, дібравши до них, де 

можливо, українські відповідники. Складіть із ними речення. 

Agua vitae; alter ego; ars longa, vita brevis; aus Ceasar, aut nihil; veni, 

vidi,vici; homo sapiens; homo homini lupus est; de jure; de facto; dum spiro, 

spero; cogito, ergo sum; memento mori; modus vivendi; nota bene; nolens-volens; 

o tempora, o mores; post factum; pro et contra; status quo; tabula rasa; terra 

incognita; fiat justicia; pereat mundus. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Лексика – це 

а) сукупність усіх слів української мови, яка є складною 

організованою системою, елементи якої тісно пов’язані спільністю 

чи протилежністю значень, стилістичним забарвленням, сферою 

вживання тощо; 

б) група слів, об’єднаних спільною ознакою (запозичена, застаріла, 

професійна, жаргонна, діалектна, поетична, експресивна тощо); 

в) сукупність слів, які вживаються певним письменником (лексика 

Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка); 

г) розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, 

лексичне значення слів, уживання та походження, лексико-

семантичні зв’язки між словами. 

2. Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, лексичне 

значення слів, уживання та походження, лексико-семантичні зв’язки між 

словами: 

а) лексикологія; 

б) лексикографія; 

в) морфологія; 

г) фразеологія. 



3. До активної лексики української мови належать: 

а) архаїзми; 

б) неологізми; 

в) жаргонізми; 

г) терміни. 

4. Слова,  спільні за своїм основним значенням, але різні за значеннєвими 

відтінками або емоційно-експресивним забарвленням: 

а) омоніми; 

б) синоніми; 

в) пароніми; 

г) омографи. 

5. Які з цих пар слів не є абсолютними синонімами? 

а) процент – відсоток; 

б) термометр – градусник; 

в) буква – літера; 

г) дефект – недолік. 

6. Який варіант перекладу словосполучення «следующий вопрос» 

правильний? 

а) подальше питання; 

б) наступне питання; 

в) слідуюче питання; 

г) наступаюче питання. 

7. Слова або словосполучення, які не прямо, а приховано, ввічливо чи 

пом’якшено визначають назви якогось предмета чи явища, називаються 

евфемізмами? В якому з варіантів слово чи словосполучення не є 

евфемізмом? 

а) у нетверезому стані; 

б) п’яний; 

в) у стані алкогольного сп’яніння; 

г) говорити неправду. 

8. Пароніми – це слова близькі за звучанням, але різні за значенням. В якому 

з варіантів слова не є паронімами? 

а) потяг (ряд з’єднаних між собою залізничних вагонів) – потяг 

(настійне прагнення до чогось чи когось); 

б) земний (пов’язаний із землею) – земельний (пов’язаний із 

землекористуванням); 

в) вникати (намагатися зрозуміти суть чого-небудь) – уникати 

(прагнути бути осторонь чого-небудь); 

г) компанія (товариства) – кампанія (сукупність заходів). 

9. Який із варіантів речень правильний? 
а) На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена 

європейського демократичного співтовариства називаються здатність до 



самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у своїх 

силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною 

відповідальністю. 

б) Сьогодні велика роль у подоланні соціальних хвороб належить 

робітникам освіти та культури. 

в) Наявність зацікавленості допомагає висловити своє сприйняття, 

розуміння, відношення до почутого або побаченого. 

г) Усі охочі можуть узяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади. 

10. На період відпустки судді Гавриша Петра Степановича його обов’язки 

покласти на суддю Короткого Віталія Степановича, а Віталія 

Степановича – на Олену Георгіївну Чепурну.  

Вадою цього тексту є: 

а) тавтологія; 

б) плеоназм; 

в) жаргонізм; 

г) мовна недостатність. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як формувалася споконвічно українська лексика?  

2. Які слова належать до власне української лексики?  

3. Схарактеризуйте особливості старослов’янської лексики української 

мови.  

4. З чим, на вашу думку, пов’язані лексичні запозичення з інших мов?  

5. Яких принципів слід дотримуватися у використанні іншомовних слів? 

6. Як поділяють лексику з погляду сфер уживання?  

7. Які слова належать до загальновживаної лексики?  

8. Яка лексика обмежена у вживанні?  

9. Дайте визначення діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів, 

арготизмів.  

10. У чому відмінність між історизмами та архаїзмами?  

11. Які слова називають неологізмами? Наведіть приклади. 

12. Які словосполучення називають стійкими? Яка їх роль у мовленні?  

13. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.  

14. Які типи фразеологізмів ви знаєте?  

15. Як формується українська фразеологія?   

 

Література 
 Основна: 

1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. 



2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів 
/ А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний 
посібник / О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. 
Копусь, О. А. Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 
544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 
Підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
6. Янковська Г. В. Українська мова для юристів / Г. В. Янковська. – 
Київ : КНТ, 2011. – 367 с. 
 Додаткова: 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. 
Зубков. – 3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. 
Михайлюк. – Київ : Професіонал, 2005. – 496с. 
9. Олійник О.Б. Словник ділової людини (Російсько-український) / 
О. Б. Олійник; Академія наук вищої школи України. – Київ : Слов’янський 
клуб, 1996. – 448 с. 
10. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного 
/ Олександр Пономарів ; передм. Івана Дзюби. – Київ : Либідь, 2013. – 359 
с.  
11. Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови 
/ Леся Ставицька. – Київ : Критика, 2003. – 336 с. 
12. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
13. Українська мова: Енциклопедія. – Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.  

 

Тема 6: Службовий мовний етикет юриста 

Основні поняття і терміни: етикет, діловий етикет, мовний етикет, 

мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет, ідіоетнічність спілкувального 

етикету, стандартна етикетна ситуація, парадигма мовних формул, 

семантико-стилістична властивість. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до 

обговорення на практичному занятті.  

Питання для обговорення 

1. Поняття ділового етикету, його ознаки.  



2. Чинники, які визначають формування мовного етикету та його 

використання у професійній діяльності юриста.  
3. Функції мовного етикету.  
4. Спілкувальний етикет як сукупність мовних і немовних засобів 

спілкування, якими послуговуються у різних комунікативних ситуаціях.  
5. Норми поведінки під час спілкування.  
6. Мовні етикетні формули:  

– вітання та побажання;  
– звернення до незнайомої людини;  
– знайомлення;  
– порада, пропозиція;  
– згода, підтвердження, відмова;  
– розрада, співчуття;  
– схвалення, зауваження, докір;  
– висловлення сумніву;  
– висловлення власного погляду;  
– комплімент, подяка;  
– запрошення, прохання; 
– заперечення;  
– прощання;  
– вибачення. 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій 



1. Ввічливість – основа фахового спілкування 

2. Мовний етикет українського юриста. 

3. Основні правила спілкування. 

4. Типові помилки у ситуації вітання. 

5. Ідіоетнічність спілкувального етикету. 

6. Історія виникнення етикету. 

7. Український тост. 

8. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. 

9. Запрошення як стандартна етикетна ситуація. 

10. Традиційні звертання українців. 

11. Українська гостинність і традиції мовного етикету. 

12. Мовний правничий етикет у творах Івана Франка («Перехресні стежки», 

«Для домашнього вогнища») і Ліни Костенко («Маруся Чурай»). 

14. Мовний етикет української науки. 

15. Етикетні формули прохання в епістолярії Лесі Українки. 

16. Чи люблять українці говорити компліменти? 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 
Вправа 1. Прочитайте текст, запишіть свій варіант визначення 

професійного кодексу юриста.  

Етичні кодекси 

На підприємствах, в організаціях розробляються кодекси 

спілкування та поведінки працівників. У науці найчастіше вживається 

поняття «етичні кодекси». Вчені виділяють такі типи етичних кодексів:  

• кодекси, які регулюють документ з докладно розробленими 

правилами, включаючи санкції, передбачені у випадках порушення кодексу 

(наприклад, контракти),  

• кодекси, які регулюють зобов’язання перед клієнтами, 

вкладниками, акціонерами, співробітниками тощо. Це соціальні кодекси,  

• кодекси, які включають положення про цінності організації, її 

філософію та цілі (вкладають основи корпоративної культури). Це кодекси 

корпоративні,  

• кодекси які визначають міжособистісні стосунки в організації 

(наприклад, угоди, які укладаються між адміністрацією та профспілкою). 

Це кодекси професійні.  



Професійні кодекси виходять із професійної етики і регулюють 

відносини у професійних спільнотах та ефективні для «вільних професій». 

Професійна етика – це конкретно визначений набір моральних норм, який 

слугує керівництвом поведінки в тій чи іншій професійній діяльності. Тому 

професійні кодекси ґрунтуються на таких самих принципах етики, як і 

корпоративні кодекси, але містять у собі стандарти поведінки щодо 

конкретної професії або виду діяльності. Кодекси регламентують 

поведінку спеціалістів у складних ситуаціях, характерних для певної 

професії, підвищують статус спільноти у суспільстві, формують довіру до 

представників цієї професії, посилюють її значущість. 

Одним з перших професійних кодексів стала клятва Гіппократа – 

кодекс лікарів. Нині кодекси професійної етики розробляють спілки 

підприємців, об'єднання банкірів, асоціацій рекламних агентств тощо (Г. 

Чайка). 

 

Вправа 2. Сформулюйте і запишіть правила, якими, на вашу думку, 

слід доповнити подані рекомендації у виданні «Політика свіцкая от 

иностранных авторов вкратці собранная».  

• Не хвали себе, ані принижуй, ані ганьби, ні справу свою, або ім’я, 

або рід не вивищуй, бо так чинять ті, хто недавно прославився.  

• Не важся торкати ліктем того, кого про щось питати хочеш.  

• Не говори про свої приватні і домашні справи, хіба що із щирим 

приятелем.  

• Пристало, щоб ти сам про себе рідко що мовив, як і про те, з чого 

тобі похвала могла б бути.  

• Старатися, аби не говорити по-простацькому. 

 

Вправа 3. Пригадайте і запишіть правила мовленнєвого етикету 

під час вітання.  

 

Вправа 4. Усно доповніть подані нижче мовні формули, поясніть її 

етичну функцію.  

1. Скажіть, будь ласка...  

2. Вибачте, дозвольте запитати...  

3. Допоможіть, будь ласка...  

4. Покличте, будь ласка.. . 

5. Будьте ласкаві, поясніть.. . 

6. Якщо Ваша ласка, напишіть...  

 

Вправа 5. Знайдіть помилки у поданих мовних формулах, правильні 

варіанти запишіть. З’ясуйте, в яких етикетних ситуаціях ними 

послуговуються.  



1. Я вибачаюсь. 2. Моя фамілія Кривенко. 3. Даруйте, але Ви не 

відповіли на питання. 4. Я до Вас по такому ділу. 5. До зустрічі через пару 

днів. 6. Скажіть, будь ласка, скільки годин. 7. Ви вірно вчинили. 8. Ви, 

безперечно, праві. 9. Я розділяю Вашу стурбованість. 10. Вибачаюсь, але тут 

Ви не праві. 11. Усього Вам самого найкращого. 12. Чи можна Вас 

поспитати? 

 

Вправа 6. Змоделюйте таку ситуацію: ви невдоволені вчинком 

свого підлеглого, зробіть йому зауваження, а він вам повинен дати 

відповідь. 

 

Вправа 7. Змоделюйте мовленнєву ситуацію «Зустріч з професією» 

і проведіть комунікативну гру. З цією метою:  

• запросіть на зустріч юристів;  

• підготуйте гостям запитання про особливості їх професій. 

 

Вправа 8. Такі вирази як: «Це неправда», «Це дурниця» під час 

спілкування неприпустимі. Запишіть, як треба висловлюватися.  

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Відповідати на запитання лише «так» чи «ні» не 

годиться. Запишіть, як треба відповідати.  

 

Вправа 2. Прочитайте подані нижче формули висловлення відмови 

(заперечення), поясніть, чи можна ними послуговуватися у професійному 

спілкуванні.  

Цього ще не вистачало!  

Вам кажуть, що ні!  

З мене цього досить!  

Нізащо!  

Не гайте даремно часу! 

Вправа 3. Якщо Ви щось не зрозуміли або не почули, що говорив 

співрозмовник, як Ви ввічливо перепитаєте? 

 

Вправа 4. З’ясуйте, яких неточностей припустився Ваш 

співрозмовник під час спілкування. Запишіть правильні варіанти.  

Зустрінемось через пару днів. Вибачаюсь! Ви перепутали адрес. Я 

задаю Вам питання. До зустрічі слідуючого тижня. Скажіть, будь ласка, 

скільки годин? По якому ділу Ви до мене. Дозвольте подякувати Вас. Я 

розділяю Ваш смуток. 



Вправа 5. Прочитайте слова і словосполучення. Вкажіть, до яких 

етикетних ситуацій належать подані мовні формули, які з них 

використовуються в діловому стилі. 

1. Пане! Добродію! Пані! Добродійко! Панове! Шановне панство! 

Вельмишановне товариство! Колеги! Дорогі друзі! Товариші! 

Вельмишановний...! Високоповажний...! Люди добрі! Юначе! Господарю 

(господине)! Шановна громадо!  

2. Вітаю Вас. Здрастуйте. Доброго ранку. Добрий день. Привіт. 

Доброго здоров’я. Добридень. Вечір добрий. Добрий вечір. Я Вас вітаю.  

3. До побачення. До завтра. Усього найкращого. Скоро побачимося. 

До зустрічі. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Щасливо. Бувайте здорові. 

Дозвольте попрощатися. Вибачте, мені час. Прощавайте. Сподіваюся, ми 

незабаром побачимося. Щасти Вам.  

4. Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дозвольте висловити вдячність. 

Глибоко вдячний. Ви зробили мені велику послугу. Дякую від усього серця. 

Складаю подяку. Вельми Вам вдячний. Не знаю, як Вам подякувати. 



 

Вправа 6. Продовжіть речення. Вкажіть, у якій етикетній 

ситуації ними можна скористатися?  

1. Я переконаний, що...  

2. Мені здається, що...  

3. Як на мене, то...  

4. Мушу зауважити, що...  

5. Я іншої думки щодо...  

6. На завершення вважаю за доцільне ще раз... 

 

Вправа 7. Запишіть прізвища, імена, по батькові у формі кличного 

відмінка. Сформулюйте висновки щодо особливостей відмінкових закінчень.  

Юлія Геннадіївна, студент Пилипенко, пан курсант, добродій Юрій, 

Дмитро, Наталя Петрівна, Неллі відповідач, свідок, водій, адвокат, голова 

зборів, юрист, комісія, громадянин Яків Васильович, Хома Лукич, Нінель 

Василівна, завідувач кафедри, Антін, Валерій Олексійович, Ілля 

Миколайович, Любов Петрівна, пан Олександр, громадянин Євген, слухач, 

виконавець, Михайло Петрович, Геннадій Васильович, громадянка Наталя, 

позивач Галина, Марія Григорівна, Наталія Яківна, Василь Арсенійович, 

юрист Денис Леонідович, пан Олег, завідувач кафедри, секретар Інна 

Іллівна, засновник фірми, адвокат, суддя, слухач Оксана, Микола Юрійович, 

Галина Сергіївна, пані Олена, Юрій Давидович, пан Олександр, Наталія 

Федорівна, пан голова, співробітник Михайло; колега Василь, Валерій 

Петрович, позивач Ігор Васильович, Сергій Ігорович, відповідач Кириченко, 

суддя Андрій.  

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі 

національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях 

установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в 

доброзичливій тональності, – це  

а) мовний етикет; 

б) мовна норма; 

в) мовна компетенція; 

г) мовленнєвий етикет. 

2. Сукупність мовних і немовних засобів спілкування, якими 

послуговуються у різних комунікативних ситуаціях, становить: 

а) спілкувальний етикет; 

б) мовний етикет; 

в) мовленнєвий етикет; 

г) діловий етикет. 

3. Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами: 



а) Я рахую, як на мене, наскільки я розумію.  

б) На моє переконання, мушу зауважити, я глибоко переконаний, 

що… 

в) Ви справді так вважаєте, мені хотілося б вірити, однак, мені 

здається, що…  

г) виявляється, що, коли керуватися моєю думкою, чи не здається 

Вам, що... 

4. Висловлюють подяку по-українськи так: 

а) Дякую Вас за вчасну відповідь. 

б) Щиро дякую Вам… 

в) Дозвольте подякувати Вас за добре слово. 

г) Спасіба Вам, що… 

5. Виберіть речення, в якому висловлено розраду за допомоги дієслова у 

формі наказового способу: 

а) Не звертайте на це уваги. 

б) Не потрібно про це думати. 

в) Ви мусите сподіватися на краще. 

г) Забийте на це.  

6. Стандартна черговість фраз у зверненні до незнайомої людини може мати 

таку послідовність: 

а) Щиро вдячний за … Добрий день! Чи не могли б Ви сказати?.. 

б) Вибачаюсь, що затримую Вас. Скажіть, будь ласка... До 

побачення! 

в) Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть ... Щиро дякую Вам. 

г) Дівчино, як пройти до… Зрозумів! Добре. 

7. Ви прийшли на судове засідання, в коридорі зустріли колегу і 

привіталися: 

а) Добрий день, колего! 

б) Доброго дня, пане Іване Петровичу! 

в) Драстуйте, Іван Петрович! 

г) Привіт, колега! 

8. Відповідь адресата на зауваження може являти собою: 

а) вибачення, подяку, згоду; 

б) сумнів, заперечення, розраду; 

в) вибачення, заперечення, з’ясування; 

г) відмову, пораду, незгоду. 

9. Вас знайомлять з колегою. Ви: 

а) мовчки всміхаєтесь; 

б) кажете: «Мені дуже приємно з Вами познайомитися!»; 

в) скажете: «Радий (рада) бачити Вас»; 

г) мовчки потиснете його руку. 

10. Визначте рядок, в якому наведено правильні форми вітання і прощання: 



а) Доброго ранку! Спокійної ночі! До побачення! Доброго вечора! 

б) Добрий день! На добраніч! Моє шанування! Хай Вам щастить! 

в) До зустрічі! Здрастуйте! Па-па! Доброї ночі! 

г) Всього доброго! До нових зустрічів! Привіт! З наступаючим 

святом! 

 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте зміст поняття «етикет». 

 2. Як Ви розрізняєте поняття «мовний», «мовленнєвий» і «спілкувальний» 

етикет?  

3. Назвіть парадигму мовних формул, якою послуговуються під час вітання?  

4. Хто має вітатися першим?  

5. Як знайомляться без посередника і з посередником?  

6. Які словесні формули використовують у процесі знайомлення?  

7. Як привернути до себе увагу?  

8. За що говорять комплімент і як його треба робити?  

9. Які словесні засоби використовують для схвалення?  

10. Як треба робити зауваження? 

11. Від чого залежить вибір вітальних формул?  

12. Які словесні засоби використовують для висловлення сумніву?  

13. Як Ви висловлюєте співчуття?  

14. Які словесні формули Ви вживаєте для висловлення власного погляду?  

15. Чи можна мовними формулами визначити вік мовця, його професію? 
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Модуль 2. Професійна і наукова комунікація як складники фахової 

діяльності юриста 

Тема 7: Усне професійне спілкування юриста 

Основні поняття і терміни: спілкування, усне спілкування, форми 

фахового спілкування, професійний діалог, професійний монолог, 

внутрішній монолог, професійний полілог, ефективне спілкування, 

комунікація, вербальне спілкування, невербальне спілкування. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Характерні риси усного спілкування.  

2. Поняття професійного спілкування юриста. 

3. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування юриста. 

4. Ознаки професійного діалогу.  

5. Професійний монолог як форма мовлення адресата, розрахована на 

пасивне й опосередковане сприйняття адресатом.  

6. Професійний полілог та його характерні ознаки. 

7. Характеристика ефективного усного професійного спілкування юриста. 

8. Невербальне спілкування у професійній діяльності юриста. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

8. Феномен усного спілкування. 



9. Закони комунікації. 
10. Ефективна комунікація юриста. 
11. Форми професійного монологу юриста. 
12. Форми і стратегії професійного діалогу юриста. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Прочитайте текст, запишіть у вигляді тез, що означає «добре 

говорити»? 

Здатність добре говорити 

Успіх чи неуспіх у стосунках з іншими людьми супроводжує нас від 

народження аж до смерті. На роботі, крім професійної майстерності, 

величезне значення має наше вміння (чи невміння) встановити й 

підтримувати добрі стосунки з людьми. І однією з важливих передумов їх 

розвитку є вміння добре говорити. 

Для цього недостатньо добре опанувати рідну мову, і зокрема її 

граматику і словник. Необхідно оволодіти знанням мови з погляду того, щоб 

говорити завжди тактовно, цікаво, своєю мовою впливати на слухачів, уміти 

переконати людину або ж просто розважити її, уміти говорити зі знайомими 

і незнайомими людьми, з молодими й старими, з рівними собі й 

високопоставленими, з людьми, що симпатизують нам, і з тими, хто проти 

нас, уміти говорити вдвох, утрьох і в більших групах, навіть перед широким 

загалом – словом, уміти своєю мовою завоювати прихильність людей (За 

Іржі Томаном). 

 

Вправа 2. Поясніть ,як ви розумієте подане нижче східне прислів’я. 

Треба слухати не тільки вухами, а й розумом, аби не бути подібним до 

віслюка, який, несучи вантаж, знає тільки його тягар, але не відрізняє 

золото, що дзвенить, від дров, що стукотять. 

 

Вправа 3. Доведіть на конкретних прикладах, що «неправильно вжите 

слово породжує помилкові судження» (Г.Спенсер). 

 

Вправа 4. Складіть тези повідомлення на тему: «Комунікатор і реципієнт 

у діловому спілкуванні юриста». 

Вправа 5. Придумайте рекламний текст за професійним спрямуванням 

(професії, юридичних послуг, юридичної установи тощо). 

 



Вправа 6. Поставте наголос у словах і поясніть різницю в лексичних 

значеннях виділених слів. 

Договір, дискримінація, винахід, вимагання, виправдання, виправні 

роботи, відповідач, господарське право, дізнання, феномен, кредит, валовий, 

експерт, документ, природні заказники, заставний лист, каталог, експертна 

оцінка, супровідний зустрічний позов, статутний капітал, дивіденд, 

компостувати, ордер, орган. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Підготуйте систему питань до теми «Вимоги до 

професійного усного мовлення юриста».  

Вправа 2. Прочитайте текст, вкажіть, за якими характеристиками 

класифікують види спілкування. Сформулюйте, яке значення має 

спілкування в житті людини. 

Спілкування – це багатовимірний, поліфункціональний, 

різновидовий процес. У психології є кілька класифікацій видів спілкування. 

Вони подають цей феномен різнопланово, збагачуючи палітру його 

характеристик. Найуживанішими є ті, які можна описати так: 

– залежно від специфіки суб’єктів (особистість чи група) 

виокремлюють міжособистісне, між групове, міжсоціумне спілкування, а 

також спілкування між особистістю та групою; 

– за кількісними характеристиками суб’єктів розрізняють 

самоспілкування, міжособистісне спілкування та масові комунікації; 

– за характером спілкування може бути опосередкованим і 

безпосереднім, діалогічним і монологічним; 

– за цільовою спрямованістю розрізняють спілкування анонімне, 

функціонально-рольове, неформальне, у тому числі інтимно-сімейне. 

Кожному з нас щодня доводиться контактувати з багатьма 

незнайомими людьми. Це спілкування є анонімним. Коли в людини багато 

контактів одночасно, їй хочеться час від часу зняти нервове напруження, 

трохи розслабитися, заспокоїтися. Тому нерідко люди намагаються 

уникнути контактів у транспорті чи в черзі: заплющують очі, гортають 

газети, дивляться у вікно і т. ін. Якщо ж спілкування відбувається, то на 

ритуальному рівні. 

Спілкування виявляється вже з перших хвилин нашого ставлення до 

ролі, яку ми обрали. Скажімо, хтось із нас підлеглий, а хтось керівник. 

Кожен може діяти відповідно до своїх функціональних обов’язків, 

дотримуючись правил професійної культури у спілкуванні. Але нерідко 

керівник поводиться зверхньо, нехтує людською гідністю підлеглого, 

розмовляє з ним грубо та безцеремонно. А підлеглий розуміє, що керівник 

тому вдається до таких дій, бо не впевнений у собі, боїться втратити своє 

місце, за такою формою поведінки прагне приховати свою неспроможність. 



Для функціонально-рольового спілкування дуже важливі доброзичливість, 

повага до людей, вміння бачити перед собою особистість. Про таке 

ставлення свідчать, зокрема, посмішка, а також уміння сказати людині щось 

добре (наприклад, комплімент на фоні анти компліменту собі: «У Вас така 

пам’ять, що можна по-доброму позаздрити», «Ви так добре працюєте на 

комп’ютері, я так не вмію»). 

Нарешті, неформальне спілкування (дуже умовно) передбачає обмін 

духовними цінностями. Воно динамічне, у центрі його – увага до 

міжособистісних взаємин ,а не до престижу чи меркантильних інтересів. 

Особливим різновидом неформального спілкування є інтимно-сімейне. Воно 

стосується кожного з нас. Усі ми хочемо, щоб близька нам людина була у 

спілкуванні з нами культурною, чутливою, розуміла те, що вголос ми не 

сказали, могла читати по наших очах, за мімікою, жестами те, що нас 

хвилює. Але треба пам’ятати, що рівень культури близької нам людини 

залежить від нас. Якщо вона не виправдала наших сподівань, це означає, що 

ми не змогли їй допомогти, знайти відповідні способи й засоби спілкування, 

не показали своїм прикладом ,як потрібно поводитись (З посібника). 

 

Вправа 3. Обґрунтуйте свої міркування щодо питання «Етика 

ділового спілкування юриста». 

Вправа 4. Підготуйте короткий виступ (1-3 хвилини) на дну з тем:  

– Порядна та людина, яка своє право вимірює своїм обов’язком (Жан-

Батист Анрі Лакордер). 

– Добробут держави залежить від її законів (Вольтер). 

– Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності й силі народу 

(Олена Теліга). 

Вправа 5. До поданих тез доберіть по 3-4 аргументи на їх 

підтвердження та контраргументи на спростування. 

– Добро беззахисне без пам’яті про зло (Фазіль Іскандер). 

– Ніхто й ні за яку ціну не може бути звільнений від закону в 

цивілізованій державі (Жан-Жак Руссо). 

– Деякі злочини настільки грандіозні, що ми виправдовуємо їх і навіть 

прославляємо: так, обкрадання казни ми називаємо спритністю, а 

несправедливе захоплення чужих земель іменуємо завоюванням 

(Жан-Жак Руссо). 

– Адвокату потрібно чітко й ясно пояснити суть справи, потім він і 

сам зуміє її заплутати (А.Манцоні). 

 

Вправа 6. Поясніть, що означають такі жести: 

– рука прикриває рот; 

– легке потирання носа, дотик до нього; 

– руки в кишенях, великий палець зверху; 



– стиснуті в кулаки руки; 

– відтягування комірця сорочки; 

– почісування підборіддя; 

– руки схрещені на грудях; 

– руки з’єднані за спиною, підборіддя підняте догори. 

 

Вправа 7. Поясніть, що означають такі невербальні засоби:  

– погляд убік; 

– періодичне «сковзання» погляду; 

– великі, розширені зіниці; 

– маленькі звужені зіниці. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Форма реалізації мовної діяльності за допомогою звуків, що являє собою 

процес говоріння – це  

а) усне мовлення; 

б) писемне мовлення; 

в) спілкування; 

г) комунікація. 

2. За способом взаємодії між комунікантами виділять мовлення:  

а) монологічне, діалогічне, полілогічне; 

б) усне й писемне; 

в) побутове, наукове, фахово-ділове; 

г) безпосереднє, опосередковане. 

3. Форма ситуаційно зумовленого спілкування двох осіб, комунікативні ролі 

яких упорядковано змінюються (мовець стає адресатом, а адресат – 

мовцем), – це: 

а) монолог; 

б) діалог; 

в) полілог; 

г) внутрішній діалог. 

4. Спілкування – це: 

а) обмін, споживання й використання інформації; 

б) координація щодо прийому й передачі інформації; 

в) взаємообмін інформацією, діяльністю, емоціями; 

г) спостереження за власною діяльністю. 

5. Особливості писемного спілкування полягають у  

а) діалогічності, спонтанності, первинності; 

б) монологічності, консервативності, регламентованості; 

в) монологічності, дотриманні правописних норм, революційності; 

г) діалогічності, підготовленості, вторинності. 

6. Комунікація – це: 



а) слова, словосполучення, речення, якими передається інформація; 

б) процес обміну, збереження та передачі інформації; 

в) спостереження за власною діяльністю; 

г) координація щодо прийому та передачі інформації. 

7. Невербальна комунікація – це: 

а) система знаків, що відрізняється від мови формою виявлення; 

б) система знаків пунктуації; 

в) система правил орфографії; 

г) етикетні правила спілкування. 

8. Жест «рука прикриває рот» свідчить про: 

а) сумнів, недовіру; 

б) приховування позиції, неправду; 

в) глибоке самозаглиблення, замріяність; 

г) відкритість у спілкуванні. 

9. Жест «стиснуті в кулаки руки» свідчить про: 

а) щирість і відкритість; 

б) недовіру у спілкуванні; 

в) захисну реакцію співрозмовника; 

г) стурбованість і невпевненість. 

10. Маленькі, звужені зіниці інформують про: 

а) недостатність освітлення; 

б) великий інтерес; 

в) малий інтерес; 

г) втому, стрес. 

Питання для самоконтролю 

10. Що таке усне спілкування? 
11. Назвіть найважливіші особливості усного спілкування. 
12. Назвіть форми усного спілкування. 
13. Що таке діалог? 
14. Перелічіть ознаки діалогу. 
15. Що таке монолог? 
16. Які форми монологу ви знаєте? 
17. Які ознаки монологу? 
18. Що таке полілог? 
19. Назвіть ознаки полілогу. 
20. Перелічіть невербальні засоби спілкування 
21. Яку роль відіграють жести, міміка, пантоміміка у спілкуванні? 

 
Література 
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А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 



2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 

3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
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ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
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Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 
480 с. 

7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 

8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 

9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 

Тема 8: Культура діалогічного фахового спілкування юриста 
Основні поняття і терміни: ефективне спілкування, бесіда, ділова 

бесіда, співбесіда, юридична консультація, службова телефонна розмова. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування. 

2. Бесіда та її ознаки. Шляхи досягнення ефективності бесіди.  

3. Види ділових бесід:  

– кадрові;  

– проблемні (дисциплінарні); 

– службові.  

4. Прийом відвідувачів: алгоритм дій, мовна специфіка. 

5. Етапи проведення юридичної консультації.  

6. Правила ведення службової телефонної розмови. Етичні аспекти 

використання мобільних телефонів. 

 



Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Феномен усного спілкування. 

2. Бесіда як жанр усного фахового спілкування. 

3. Особливості підготовки й проведення ділової бесіди. 

4. Умови успішного проведення бесіди. 

5. Умови успішного проведення бесіди з роботодавцем. 

6. Уміння слухати як запорука ефективного спілкування. 

7. Візитна картка під час знайомства чи візиту. 

8. Етикет телефонної розмови.  

9. Етичні вимоги до юридичної консультації.  

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Прочитайте текст, випишіть прийоми встановлення контакту із 

співрозмовником. Якими прийомами ви найчастіше послуговуєтеся? 

Є кілька загальновизначених прийомів, які допомагають встановити 

контакт із співрозмовником і привернути увагу до себе: 

* прийом «ім’я людини – найкраща мелодія для неї», 

* прийом «дзеркало ставлення» – щирість, посмішка, виявлена повага 

тощо, 

* використання компліментів співрозмовникові на тлі антикомпліменту 

собі, 

* прийом «уважного терплячого слухача», 

*прийом «інтерес до особистого життя співрозмовника, його проблем, 

почуттів та переживань» (Г.Чайка). 

 

Вправа 2. Послуговуючись названими у вправі 2 прийомами, змоделюйте 

бесіду з колегою на професійну тему. 

 

Вправа 3. Перепишіть текст, вибравши з дужок один із варіантів слова. 

Поясніть, чим ви керувалися при цьому. 

Під час бесіди слід контролювати психологічний стан як свій, так (і, й) 

співрозмовника. Якщо хтось (із, зі, з) учасників спілкування збуджується, то 

варто дати йому можливість заспокоїтися, (і, й) тільки після цього 

продовжувати бесіду. Результат бесіди не завжди може задовольнити обох 

співрозмовників, бо наслідком обговорення може стати (і, й) «так», (і, й) 



«ні». Наприкінці бесіди доцільно висловити сподівання на подальше 

співробітництво, подати себе так, щоб залишити (у, в) співрозмовника добру 

згадку про себе. Прощаючись, бажано поводитися так, щоб між 

співрозмовниками виникло почуття «ми». 

Звичайно, процес  перебігу бесіди залежить від індивідуальних 

особливостей співрозмовників, їх (у, в)міння взаємодіяти відповідно до 

етичних вимог (і, й) психологічних механізмів спілкування та відповідної 

(бажано гуманістичної) установи на результат бесіди (і, й) співрозмовника. 

Тому для ефективного ведення ділової бесіди важливо розвивати (у, в) собі 

такі риси: комунікативні (зокрема, віру в себе, ввічливість, життєрадісність, 

позитивне ставлення до критики, тактовність); робочі (зокрема, старанність, 

ініціативність, добру пам’ять, адаптивність, правдивість) (З посібника). 

 

Вправа 4. Підготуйте письмові рекомендації на тему: «Секрети успішної 

співбесіди з роботодавцем». 

 

Вправа 5. Підготуйтеся до навчального тренінгу «Ввічлива відмова».  

Юрист повідомляє про відмову у справі, додержуючись таких умов: не 

гаяти часу, контролювати себе, не схилятися на вмовляння. Відповідь має 

будуватися таким чином, щоб прозвучало «так» із використанням зворотів: 

«Ви дуже люб’язні…», «Ви дуже ввічливі…» та «ні» – «Дякую, але я в 

цьому не зацікавлений…». 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Змоделюйте типову ситуацію ділової розмови: 

а) телефонуєте ви; 

б) телефонують вам. 

 

Вправа 2. Запишіть у вигляді правил, що не можна у жодному разі 

робити, щоб домогтися ефективності ділової бесіди. 

 

Вправа 3. Виправте помилки у поданих словосполученнях. 

Рахувати своїм обов’язком, відноситися до обов’язків, не мішайте 

слухати, вийшов на пару хвилин, відпуск по хворобі, губити мову, губити 

життя, поступив справедливо, поступив на роботу, поступили заявки. 

 

Вправа 4. Знайдіть помилки у слововживанні, запишіть правильно. 

По аналогії з відомими подіями, по наказу директора, ми працюємо по 

понеділкам, згідно закону, у відповідності з технічними умовами, на протязі 

тижня, по ініціативі працівника,  одержати по рахунку. Відсутній по 

хворобі, заходи по забезпеченню, заступник по господарській частині, по 



багатьом причинам, зупинка по вимозі, вхід по запрошеннях, по всім 

напрямкам, по новій адресі проживання. 

 

Вправа 5. Перекладіть слова і мовні конструкції українською мовою і 

запишіть їх. 

Взыскание по решению арбитражного суда. Возбуждение жалобы. 

Возбуждать подозрения. Наказуемый возраст. Восстановить в должности. 

Вступить в силу. Совещательный голос. Бракоразводное дело. Долевой 

договор. Косвенное доказательство. Оправдательный документ. 

Мотивировочная часть решения. Оспариваемый факт. Участвовать в 

качестве понятого. Блюсти интересы государства. Упразднение закона. 

Занимать выжидательное положение. Меня занимает вопрос. Заниматься 

любимым делом. Халатное отношение к служебным обязанностям. Я к 

этому не имею никакого отношения. Международные отношения. 

Отношения в семье. 

 

Вправа 6. Робота в мікрогрупах. Розіграйте діалог на тему: «Юридична 

консультація». 

 

Вправа 7. Перелічіть вимоги до культури спілкування під час прийому 

відвідувачів. Розіграйте професійну ситуацію «Начальник управління 

юстиції Полтавської області веде прийом громадян».   

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, 

вирішення ділових проблем або вироблення правильного підходу до них, – 

це:  

а) ритуальна бесіда; 

б) глибинно-особистісна бесіда; 

в) ділова бесіда; 

г) групова бесіда. 

2. Бесіда складаються з таких етапів:  

а) визначення місця й часу зустрічі, початок бесіди, формування 

мети зустрічі, обмін думками й пропозиціями, закінчення бесіди; 

б) початок бесіди, визначення місця й часу зустрічі, формування 

мети зустрічі, обмін думками й пропозиціями, закінчення бесіди; 

в) обмін думками й пропозиціями, формування мети зустрічі, 

визначення місця й часу зустрічі, початок бесіди, закінчення бесіди; 

г) початок бесіди, формування мети зустрічі, визначення місця й 

часу зустрічі, обмін думками й пропозиціями, закінчення бесіди. 

3. Яке із запропонованих запитань на співбесіді з роботодавцем належить до 

найбільш підступних?  



а) Які ваші недоліки? 

б) Яка ваша освіта? 

в) Над якою проблемою ви працювали на попередньому місці 

роботи? 

г) Чи володієте ви іноземною мовою? 

4. Якщо телефонуєте ви, слід: 

а) привітатися, назвати організацію, яку ви представляєте, свої 

прізвище, ім’я, по батькові; 

б) привітатися й запитати прізвище, ім’я, по батькові 

співрозмовника; 

в) запитати, хто взяв слухавку, і переходити до суті справи; 

г) відразу переходити до суті справи. 

5. Службова телефонна розмова складається з таких етапів:  

а) викладення сутності справи, момент налагодження контакту, 

закінчення  розмови; 

б) момент налагодження контакту, викладення сутності справи, 

закінчення розмови; 

в) момент налагодження контакту, закінчення розмови; 

г) викладення сутності справи, закінчення  розмови. 

6. Метою юридичної консультації є:  

а) надання допомоги в галузі права; 

б) популяризація юридичної фірми; 

в) добір персоналу; 

г) обмін професійним досвідом. 

7. Людина, яка свідомо або несвідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб 

контролювати ситуацію та досягати своєї мети на діловій бесіді: 

а) маніпулятор; 

б) лідер; 

в) актуалізатор; 

г) роботодавець. 

8. Існують такі види ділових бесід: 

а) кадрові, проблемні (дисциплінарні), службові; 

б) колективні, індивідуальні; 

в) кримінальні, цивільні; 

г) політичні, економічні, особисті. 

9. До етично-мотиваційних способів впливу на людину належать: 

а) актуалізація, маніпуляція; 

б) наслідування, психічне зараження; 

в) навіювання, переконання; 

г) психічне зараження, навіювання. 

10. До індивідуальних форм ділового спілкування належать: 

а) збори, нарада, дискусія, перемовини; 



б) бесіда, співбесіда з роботодавцем, телефонна розмова, прийом 

відвідувачів; 

в) бесіда, дискусія, нарада, телефонна розмова; 

г) перемовини, співбесіда з роботодавцем, нарада, збори. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які функції виконують ділові бесіди? 

2. Які види бесід ви знаєте? 

3. Перелічіть вимоги до успішного ведення бесіди. 

4. Що таке ділова телефонна розмова? 

5. Назвіть правила ведення ділової телефонної розмови. 

6. Які умови успішної співбесіди з роботодавцем? 

7. Що таке юридична консультація? 

8. Що слід робити для досягнення ефективності юридичної 

консультації? 
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Тема 9: Форми колективного обговорення професійних проблем 
Основні поняття і терміни: ефективне спілкування, колективні 

форми ділового спілкування, перемовини, збори, нарада, дискусія, дебати, 

перемовини. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Перемовини як обговорення 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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Підходи до ведення перемовин. 
2. Стратегії ведення перемовин. 
3. Різновиди зборів. 
4. Правила досягнення позитивного результату дискусії. 
5. Організаційна культура як шлях досягнення високого рівня 

професійної діяльності. 

6. Специфіка колективного обговорення питань. 
7. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки. 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 
Вправа 1. Підготуйте необхідні матеріали для проведення а) 

оперативної наради, б) наради оргкомітету з проведення наукової 
конференції «Реформування національного та міжнародного права: 
перспективи та пріоритети». Перелічіть особливості проведення такої 
наради.  

 



Вправа 2. Підготуйтеся до проведення ділових перемовин з 
налагодження співпраці вашої юридичної фірми з місцевою 
телерадіокомпанією (мета – участь співробітників у циклі просвітницьких 
програм). 

 
Вправа 3. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи, які 

зазвичай використовуються під час ділових бесід, нарад, перемовин. 
С чего начнем сегодня? Я считаю, что мы начнем с обсуждения плана. 

Дело в том, сто не все еще собрались. Это Вас устраивает? Да, вполне. Я 
думаю, наш вопрос можно считать решенным. Полностью с Вами 
согласен. Вы правы. Совершенно верно. Мы с Вами договорились? Вы в 
этом несколько ошибаетесь. Это не так. Это противоречит нашей практике. 
Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. У нас нет 
такой информации. У меня есть замечания. Я в этом не уверен. Я хотел бы 
продолжить разговор позже. Я с удовольствием представлю Вас 
участников собрания. 

 
Вправа 4. Створіть за допомогою текстового редактора Microsoft Word 

власні візитні картки – стандартну і представницьку. Поясніть роль 
візитної картки у налагодженні ділового контакту.  

 
Вправа 5. Підготуйтеся до дискусії (полеміки, дебатів) на одну із 

запропонованих тем: 
1. Судова реформа в Україні: потреби й реалії. 
2. Політична та правова культура в Україні: сьогодення й майбутнє. 
3. Права й обов’язки при реалізації свободи самовираження. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 
Вправа 1. Поясніть слова Іржі Томана. 
Протягом короткого часу колектив спроможний висунути більшу 

кількість ідей, ніж окремий індивід. Пропозиції і думки швидко 
оцінюються, одні з них відхиляються, інші приймаються з урахуванням 
уподобань кожного. 

 
 Вправа 2. Обговоріть з одногрупниками запропоновані морально-

професійні ситуації. Прокоментуйте поведінку учасників судового 
процесу. 

Ситуація 1. Під час розгляду кримінальної справи судді не 
сподобалося, що один із підсудних щось жує. Суддя зробив йому 
зауваження в грубій формі за неповагу до суду. Адвокат забув попередити 
суддю про таку особливість підсудного: якщо він нервує, то в нього 
пересихає у роті. 

Ситуація 2. Під час судових суперечок державний обвинувач у своєму 
виступі сказав: «Я, звичайно, розумію адвоката, що намагається 
вигородити злочинця, він за це чималі гроші отримує», на що адвокат 
голосно відповів: «Я заробітки прокурора не підраховую й на іномарках не 
роз’їжджаю».  



 
Вправа 3. Відредагуйте словосполучення. Прокоментуйте виправлені 

помилки. 
Вважати необхідним, в загальному випадку, відволікати увагу, вклад в 

науку, включити питання, в найближчий час, в разі необхідності, всі 
бажаючі, в цілому, гостра необхідність, давати добро, давати можливість, 
дисертаційне дослідження, добитися результатів, доля істини, заклечається 
в тому, заключити договір, заслуговує уваги, звернутися за допомогою, 
звідси слідує, регістрація учасників, приймати ухвалу, прийняти чиюсь 
сторону, ставити до відому, являтися, явна помилка, предвзяте ставлення, 
управляючий, в якості секретаря, в той час як. 

 
Вправа 4. Відредагуйте речення. Зробіть висновок про вживання форм 

ступенів порівняння прикметників у науковому й офіційно-діловому 
стилях фахового мовлення. 

1. Самими небезпечнішими видами злочинів на сьогоднішній день 
являються політичні вбивства на замовлення, викрадення людей. 2. Це був 
найбільш цікавіший рекламний проект. 3. Вони зробили найбільш 
величезний вклад у розвиток юридичної науки. 4. Юридична фірма 
«Феміда» має більш великий досвід роботи у цій області права. 5. На 
формування найкримінальнішого середовища впливає наркобізнес і 
торгівля людьми. 6. Президент кампанії припустив більш серйозніших 
помилок, чим його попередник. 7. Слідчий Котик В.С. має самі кращі 
показники у розкритті злочинів.  

 
Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Нарада, на якій учасників знайомлять з певними новими даними, новими 

положеннями й настановами:  

а) дискусійна; 

б) інформаційна; 

в) диспетчерська; 

г) директивна. 

2. Найбільш демократичним за структурою видом нарад є: 

а) дискусійна; 

б) інформаційна; 

в) диспетчерська; 

г) директивна. 

3. Наради краще планувати у такий час: 

а) перша половина дня, зранку; 

б) друга половина дня, після обіду; 

в) після закінчення робочого дня; 

г) у вихідні. 

4. Вважається, що найскладніше питання потребує для ефективного 

розв’язання на нараді такого регламенту: 

а) не більше 10 хвилин; 



б) не більше 20 хвилин; 

в) не більше 30 хвилин; 

г) не більше 40 хвилин. 

5. У виступах на нараді (зборах) не має бути: 

а) максимальної уваги до кожної пропозиції; 

б) тактовності; 

в) байдужості до спільної потреби; 

г) розкутості думки. 

6. Дослідники розрізняють два підходи до перемовин:  

а) конфронтаційний і партнерський; 

б) разовий і постійний; 

в) політичний і економічний; 

г) офіційний і неофіційний. 

7. Фахівці з проблем усного ділового спілкування не рекомендують 

дотримуватися таких принципів щодо ведення перемовин: 

а) розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин; 

б) визначення інтересів сторін; 

в) розгляд взаємовигідних варіантів; 

г) застосування суб’єктивних критеріїв. 

8. Перед підписанням угоди на перемовинах слід: 

а) уважно перечитати її, щоб уникнути непорозумінь; 

б) стисло обговорити основні положення перемовин; 

в) акцентувати увагу на особистих аспектах перемовин; 

г) обговорити умови справедливої домовленості. 

9. Рішення зборів складається з двох частин: 

а) констатування та ухвалення; 

б) обговорення й корегування; 

в) визначення регламенту й порядку денного; 

г) обговорення й дебатів. 

10. Для того, щоб дискусія була корисною і сприяла ефективному розгляду 

проблеми, слід дотримуватися таких правил: 

а) викликати в опонента стан афекту, гніву, роздратування, щоб 

послабити його позицію або спровокувати до логічних помилок; 

б) не принижувати гідності опонента, виявляти повагу до нього; 

в) припускати звинувачення на адресу опонента; 

г) відкрито радіти через поразку опонента. 
Питання для самоконтролю 

1. Яке значення перемовин у вашій майбутній професії? 
2. Як готуватися до перемовин? 
3. З яких етапів складаються перемовини? 
4. Як класифікуються наради? 



5. У яких ситуаціях використовують нараду як форму колективного 
вирішення проблем? 

6. Як готуватися до наради? 
7. Які є види зборів? 
8. Що таке дискусія? Перелічіть правила проведення дискусії. 
9. Чим відрізняються дебати від дискусії? 
10. З яких етапів складаються дебати? 
11. Перелічіть способи дебатування. 
12. Що таке візитна картка? Як її використовують у діловому 

спілкуванні? 
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Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 

Тема 10: Документ як писемна форма мови юриста.  

Особливості писемної ділової комунікації 
Основні поняття і терміни: писемна мова, діловодство, система 

документації,  документообіг,  документ, юридична сила документа, 

стандарт документа, оригінал документа, копія документа, витяг з 



документа, дублікат документа, реквізит, формуляр-зразок, бланк 

документа, текст документа, . 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

 

Питання для обговорення 
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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Національний стандарт України (ДСТУ 4163-2003). 

2. Печатки і штампи органів державної влади та організацій різних 

форм власності. 

3. Велика і мала буква у назвах документів ,законодавчих актів та 

атрибутів держави. 

4. Текст – основний реквізит документа. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Сформулюйте й запишіть визначення документа. Зробіть 

висновок про значення документа в житті людини. 

Вправа 2. Прочитайте текст. Назвіть основні реквізити цього документа.  
 

Голові профспілкового комітету  

Вищого навчального закладу  

Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки  

і торгівлі» 

доцента кафедри правознавства 

Остапенко Валерії Петрівни, 



яка проживає за адресою: 

вул. Шевченка, буд. 112, кв. 23, 

м. Полтава 

 

Заява 

Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період 

моєї тарифної відпустки (серпень 2016 р.). 

До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність 

лікування серцево-судинного захворювання. 

23.03.2016         

 Підпис 

 

Вправа 3. Виправте помилки в оформленні реквізиту «Адресат». 

Запишіть правильні варіанти. 

1. Декану факультету права Іванов Г.Д. 

2. Міністерству освіти і науки України. 

3. Ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського 

університету економіки і торгівлі» професор Нестуля О.О. 

4. Міністерство юстиції України Управління справами Головний 

спеціаліст Осташ Олег Миколайович. 

5. Запорожець Сергій Володимирович підполковник поліції 

начальник Управління поліції охорони в Полтавській області.  

Вправа 4. Складіть речення з поданими словосполученнями. 

Поясніть, у яких документах їх можна використати? 

Відповідно до постанови міністерства, відчуваючи гостру потребу, 

нагадуємо Вам, комісія для складання резолюції, після закінчення строку 

повноважень, з багатьох причин, наказ по університету, як виняток. 

Вправа 5. Запишіть текст, правильно оформивши заголовок та 

підзаголовок. Поділіть текст документа на абзаци. 

Приймання, розгляд і реєстрація документів. Приймання документів. 

Усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано в 

канцелярії. У разі надходження документів у неробочий час вони 

приймаються черговим працівником. У канцелярії розкриваються всі 

конверти, за винятком тих, що мають напис «особисто». Конверти 

зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом 

можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання 

документа. Попередній розгляд документів. Усі документи, що надійшли до 

установи, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередній 

розгляд документів здійснюється керівником канцелярії установи або іншою 

виділеною для цього особою відповідно до розділу обов’язків між 

працівниками. Попередній розгляд документів повинен здійснюватися у 

день одержання або в перший робочий день у разі надходження їх у 



неробочий час. Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми 

розглядаються негайно (З посібника). 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Поясніть вислів Алли Коваль. 

Зовнішній вигляд документа є незаперечним свідченням стилю 

роботи управління, дисципліни й особистої культури працівника.  

 

Вправа 2. Прочитайте текст, визначте, яких правил слід 

дотримуватися при його складанні. Оформіть реквізити, про які йдеться у 

тексті. 

Статут 

Нормативно-правовим актом, який оформлюється створення 

підприємства, установи, організації будь-якої форми власності та 

визначаються її структура, правовий статус, відносини з іншими 

підприємствами, є статут. 

Статут підприємства затверджується організацією вищого рівня, як 

правило, – власником майна. Після затвердження Статут згідно із 

законодавством підлягає обов’язковій реєстрації у відповідному органі 

державної влади, де підприємству видається свідоцтво про державну 

реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера та юридичної адреси. Так, 

для товариства з обмеженою відповідальністю, приватних і малих 

підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем 

юридичної адреси, зазначеній у Статуті. Тільки після за реєстрування 

новоутворене підприємство може розпочинати свою діяльність.  

Статути бувають типові та індивідуальні. Типовий статут 

розробляються для системи однотипних підприємств. Індивідуальний статут 

для конкретного підприємства скидають, як правило, на основі типового (З 

посібника). 

 

Вправа 3. Оберіть правильну форму висловлення думки. 

Призначити на посаду – назначити на посаду; визначити посадовий 

оклад – встановити посадовий оклад – установити посадовий оклад; 

випробний термін – випробувальний строк – випробувальний термін; проект 

наказу погоджено – проект наказу узгоджено – проект наказу погоджений; 

відмінити раніше виданий наказ – скасувати раніше виданий наказ; винеси 

подяку – оголосити подяку – скласти подяку; згідно штатного розпису – 

згідно зі штатним розкладом – згідно із штатним розписом; обіймати посаду 

– посідати посаду; працювати методистом – працювати на посаді методиста.  

 

 

 

 



Вправа 4. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості. 

Довіреність 

Я, Соколенко Олена Петрівна, довіряю Зорівчак Віктору Івановичу, 

який мешкає у м.Полтава по вул. Остапа Вишні 34, кв. 12 представляти мої 

інтереси в суді по справі наслідування майна. 

8 листопада 2016 року      

 Підпис 

Підпис громадянки Соколенко О. П. засвідчую: 

Державний нотаріус      

 Яценко С. В. 

 

Вправа 5. Відредагуйте текст цього документа. Провідміняйте 

прізвища Костенко й Остапова. 

 

Генеральному директору  

ТОВ «Ворскла» 

Костенко А.В. 

Остапової О.М. 

Заява 

Прошу зарахувати мене на роботу у ТОВ «Ворскла» у юридичний 

відділ на посаду юрисконсульта з 7 квітня 2016 року. 

7.04.2016 р. 
Остапова О.М. 

 

Вправа 6. Відредагуйте речення. 

1. План оперативно слідчих міроприємств по кримінальній справі 

№372-5657. 2. Начальнику Ірпінського міського відділу НП майору поліції 

Калинець Максиму Вікторовичу від дільничного інспектора поліції 

Власенко Костянтина Петровича. 3. Право на оскарження санкції на арешт у 

суд мені роз’яснено. 4. З результатів бесід з піднаглядним видно, що він став 

законопослушним громадянином. 5. Необхідно прикласти всі зусилля для 

вирішення багаточисленних соціальних проблем, що виникли завдяки 

підвищенню цін. 6. Згідно запропонованого співробітниками інституту 

проекту кожне господарство має заключити договір на виробництво 

продукції із суттєво меншим вмістом шкідливих речовин. 7. На протязі 

останнього часу у нас скоротився великий об’єм нерозкритих справ. 8. 

Працівники патрульної поліції на протязі 2016 року оказали допомогу 35 

тис. водіям. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Діловодством називають:  

а) діяльність, що охоплює організацію роботи з документами; 



б) один із видів писемного мовлення; 

в) сукупність документів; 

г) розділ мовознавства про документи. 

2.Основною класифікаційною ознакою документів є: 

а) форма; 

б) структура; 

в) зміст; 

г) час створення. 

3. Основними поняттями діловодства є: 

а) підпис, дата, нумерація; 

б) реквізити, формуляр, бланк; 

в) назва, гриф, індекс; 

г) норматив, план, рукопис. 

4. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки 

щодо виконання цього документа, називається: 

а) візою; 

б) грифом затвердження; 

в) резолюцією; 

г) адресатом. 

5. Уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною 

інформацією й місцем,відведеним для змінної, – це: 

а) бланк; 

б) формуляр-зразок; 

в) реквізит; 

г) формуляр. 

6. За походженням документи поділяються на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; 

в) службові (офіційні) й особисті; 

г) вхідні й вихідні. 

7. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку 

можна перенести:  

а) сам підпис; 

б) не менше двох рядків тексту й підпис; 

в) підпис і дату; 

г) дату і не менше двох рядків тексту. 

8. Реквізит «адресат» у документах розташовується: 

а) праворуч у верхній частині сторінки; 

б) праворуч у нижній частині сторінки; 

в) ліворуч у верхній частині сторінки; 

г) посередині сторінки. 



9. Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу, – 

це: 

а) витяг; 

б) відпуск; 

в) дублікат; 

г) копія. 

10. Віза складається з:  

а) особистого підпису особи, що візує, й дати; 

б) назви установи, особистого підпису, його розшифрування; 

в) дати; 

г) назви посади особи, яка візує, особистого підпису, розшифрування 

підпису й дати. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке документ? 

2. Перелічіть функції документа. 

3. Як виокремлюють види документів: 1) за найменуванням; 2) за 

походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призначенням; 5) за 

напрямом; 6) за формою; 7) за строками виконання; 8) за ступенем 

гласності; 9) за стадіями створення? 

4. З яких елементів складається документ? 

5. Що таке реквізит документа? 

6. Дайте визначення формуляра документа? 

7. Перелічіть обов’язкові реквізити документа. 

8. Як оформлюється реквізит «Дата документа»? 

9. Як оформлюється реквізит «Підпис»? 

10. Які грифи ви знаєте? 
11. Що таке бланк документа? 

12. Що таке «юридична сила документа»? 

13. Які правила оформлення сторінок документа? 
 

Література 
Основна: 

1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 



4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, О. А. 
Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 

Тема 11: Документація з кадрово-контрактних питань 
Основні поняття і терміни: документи з кадрово-контрактних 

питань, резюме, автобіографія, характеристика, рекомендаційний лист, 

заява, особовий листок з обліку кадрів, накази щодо особового складу, 

трудова книжка, трудовий договір, контракт, трудова угода. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
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. 

 



Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Особливості вживання дієслівних форм у текстах кадрово-

контрактних документів. 

2. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю. 

3. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. 

4. Конструкції з прийменником по в українській і російській мовах. 

5. Печатки і штампи органів державної влади та організацій різних 

форм власності. 

6. Велика і мала буква у назвах документів ,законодавчих актів та 

атрибутів держави. 

7. Текст – основний реквізит документа. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1.Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти. 

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з риторики. 

Залік не здано вчасно в зв’язку з поважною причиною. 

2. Я, Хоменко Олена Сергіївна, дуже прошу Вашого дозволу 

прийняти мене на навчання за спеціальністю право. 

3. Прошу надати мені кредит у розмірі двадцять тисяч гривнів на 6 

місяців. 

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження 

заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 25 червня 2016 

року. 

5. Прошу надати мені відпустку у зв’язку з одруженням на три дні. 

6. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні 

з 10 липня по 2 серпня 2015 року, для санаторного лікування. 

 

Вправа 2. Укладіть хронологічне і функціональне резюме від свого 

імені. Визначте посаду, на яку ви могли б претендувати з огляду на ваш 

освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Вправа 3. Складіть автобіографію (письмово). Схарактеризуйте 

особливості оформлення цього документа. 

 

Вправа 4. Перекладіть текст характеристики українською мовою. 

Допишіть відсутні реквізити. 



За время своей работы Петрова С.М. проявила себя как 

высококвалифицированный специалист в области административного права. 

К исполнению должностных обязанностей Петрова С.М. относится 

добросовестно и ответственно. Характеризуется высокой степенью 

дисциплинированности. При решении сложных вопросов проявляет 

самостоятельность и оперативность, старательность в выполнении 

распоряжений руководства. 

Петрова С.М. обладает организаторскими способностями, 

пользуется авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений, 

проявляет требовательность к подчиненным.  

Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих 

перед подразделением, творчески подходит к делу. 

Стремится к повышению профессионального уровня – по 

собственной инициативе прошла обучение. 

 

Вправа 5. Складіть характеристику на одногрупника (письмово). 

 

Вправа 6. Підготуйте проект наказу про дострокове розірвання 

контракту з працівником за недотримання правил трудової дисципліни. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Поясніть вислів Ю.Кульбабської. 

Від правильно оформленого документа залежить доля розпочатої 

справи. 

 

Вправа 2. Утворіть форму знахідного відмінка однини чоловічих 

прізвищ. Сформулюйте правила, за якими відмінюються прізвища в 

українській мові. 

Кутовий, Лимар, Іваньо, Яхно, Горобець, Соловей, Пономарів, 

Шуль, Півторадні, Січиокно, Нетудихата, Танцюра, Музика, Орел, Лебідь, 

Сало, Боряк, Поштар, Корнило, Калинець, Назарок, Курилів, Гриців, 

Закусило, Щука, Богдан, Товстошкур, Лисокобилка, Коломієць, Короленко, 

Небрат, Миколенко, Козачук, Осьмак.  

 

Вправа 3. Відредагуйте і запишіть текст відповідно до норм сучасної 

української літературної мови, добираючи з дужок найбільш точне слово.  

У відповідності із статею КЗот України трудовий контракт повинен 

(підписуватися, укладатися, складатися) в писемній формі. 

При укладанні контракта (рекомендується, дається порада) 

указувати такі основні (домовленості, умови) 

– місто роботи (назва підприємства, куди (береться, приймається, 

зараховується) працівник, його адреса); 



– конкретну роботу з певної спеціальності чи (місця, посади, поста, 

профілю); 

– дату початку роботи і її закінчення, якщо укладається (спільний, 

негайний, терміновий, невідкладний, екстрений, першочерговий, 

надтерміновий) трудовий контракт. 

 

Вправа 4. Прочитайте текст. Напишіть пам’ятку складання резюме. 

15 правил оформления резюме 

1. Резюме должно иметь ярко выраженную структуру и простой язык 

изложения. У работодателя должно уйти минимум времени на просмотр 

резюме и принятия решения по нему. В тексте должны бросаться в глаза 

ваши ключевые способности, достижения, опыт. 

2. Резюме должно быть правильно оформленным. При его чтении не 

должно рассеиваться внимание. Необходимо сочетать аккуратные 

промежутки ,ровные поля и не пренебрегать абзацами. 

3. Резюме должно быть кратким. Оптимальный объем – 1 страница. 

Останавливайтесь подробно на вашем опыте последних 5-7 лет. 

Обязательно излагайте смысл грамотно, избегайте второстепенных деталей. 

4. Резюме должно быть продуманным. Его содержание должно 

полностью соответствовать направлению работы, на которую вы 

претендуете. Если вы можете занимать разные должности, отправляйте 

несколько резюме. 

5. Резюме должно быть доказательным. Приведите результаты 

вашей последней работы, используя числа и проценты, покажите реальный 

результат вашей деятельности. 

6. Резюме должно быть точным. Остерегайтесь общих мест и 

лишних определений. 

7. Резюме должно быть аккуратным. Указывая на свой 

положительный опыт, не заговаривайтесь, не хвастайте. 

8. Резюме должно быть внешне привлекательным. Используйте 

качественную бумагу, желательно белую или кремовую. Шрифт должен 

быть хорошо читаемым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов. 

9. Резюме должно быть простым. Не увлекайтесь графическими 

рисунками, вычурными рамками, виньетками и прочей ерундой. Ни в коем 

случае не усложняйте текст аббревиатурами ,которые, кстати, могут быть 

неизвестны работодателю. Полностью пишите названия школ, институтов и 

городов. 

10. Резюме должно быть энергичным. Используйте глаголы 

действия, характеризуя свой опыт «устроил», «организовал», «наладил» и 

проч. 

11. Резюме должно быть корректным. Пользуйтесь краткими 

фразами и не увлекайтесь длинными словосочетаниями. Употребляя при 



необходимости специфические технические термины, позаботьтесь, чтобы 

они были понятны неспециалистам. 

12. Резюме должно быть безупречным. Не доверяйте 

компьютерному редактору. Обязательно перечитайте его текст вслух после 

написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и двусмысленности. 

13. Резюме должно быть читабельным. Помните, что неразборчивое 

резюме чаще всего остается непрочитанным.  

14. Резюме должно быть официальным. Не перегружайте его 

данными личного характера, а именно сведениями о родственниках, вашем 

весе, росте, здоровье. Ни в коем случае не прилагайте к резюме свою 

фотографию (кроме тех случаев, когда этого требует работодатель). 

15. Резюме должно быть законченным. Работодатели отлично 

понимают, что если они затребуют рекомендации, то вы их предоставите. 

Поэтому не пишите в конце резюме «Рекомендации прилагаются» (З 

підручника). 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. До типів резюме не належить: 

а) хронологічне; 

б) функціональне; 

в) смислове; 

г) комбіноване. 

2. Резюме, яке не тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, а й 

дозволяє отримати точне уявлення про хронологію трудової біографії, 

називається: 

а) хронологічне; 

б) функціональне; 

в) смислове; 

г) комбіноване. 

3. Яку інформацію не слід вказувати в резюме: 

а) освіта; 

б) професійні вміння і навички; 

в) стан здоров’я; 

г) вказівка на можливість надання рекомендацій. 

4. Документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє 

основні факти своєї біографії, є обов’язковою складовою особової справи 

працівника, – це:  

а) резюме; 

б) автобіографія; 

в) характеристика; 

г) наказ щодо особового складу. 



5. Документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку 

пропрацівника, оцінено його ділові та моральні якості, – це: 

а) рекомендаційний лист; 

б) автобіографія; 

в) характеристика; 

г) резюме. 

6. Характеристику оформлюють на стандартному аркуші паперу формату 

А4: 

а) в одному примірнику; 

б) у двох примірниках; 

в) у трьох примірниках; 

г) у чотирьох примірниках. 

7. Рекомендаційний лист – це: 

а) письмове прохання, оформлене за певним взірцем, яке подають на 

ім’я офіційної особи або до установи чи організації з метою реалізації прав 

або захисту інтересів; 

б) документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську 

думку про працівника, оцінено його ділові та моральні якості; 

в) документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про 

освіту, трудову діяльність ,професійний досвід і досягнення чогось; 

г) документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, 

влаштування на нову відповідальну роботу, подання на здобуття стипендії, 

гранту тощо. 

8. Документ, який узагальнює автобіографічні відомості працівника шляхом 

таблиці-анккети: 

а) особовий листок з обліку кадрів; 

б) трудова книжка; 

в) автобіографія; 

г) характеристика. 

9. Розпорядчий документ, який регламентує призначення, звільнення, 

відрядження, відпустки, заохочення і стягнення: 

а) особовий листок з обліку кадрів; 

б) трудова книжка; 

в) наказ щодо особового складу; 

г) трудовий договір. 

10. До документів з кадрово-контрактних питань належать: 

а) заява, трудовий договір, розписка, доручення; 

б) автобіографія, резюме, заява, оголошення, звіт; 

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, рекомендаційний 

лист; 

г) трудовий договір, позовна заява, витяг з протоколу, наказ щодо 

особового складу. 



 

Питання для самоконтролю 

1. Які документи належать до кадрово-контрактних? 

2. Що таке заява? Перелічіть реквізити заяви. 

3. Поясніть відмінність між простою і складною заявами? 

4. Яких правил слід дотримуватися ,складаючи резюме?: 

5. Назвіть основні типи резюме. 

6. Як оформлюється характеристика? 

7. Чим відрізняється характеристика від рекомендаційного листа? 

8. Які відомості подають до особового листка з обліку кадрів? 

9. Що регламентують накази щодо особового складу? 

10. Що таке контракт? 

11. Які відмінності між контрактом, трудовою угодою і трудовим 
договором? 

12. Що таке трудова книжка?  

13. Які відомості вносяться до трудової книжки? 
14. Де зберігається трудова книжка? 

Література 
Основна: 

1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, О. А. 
Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 



Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 

Тема 12: Довідково-інформаційні документи 
Основні поняття і терміни: довідково-інформаційні документи, 

прес-реліз, звіт, довідка, службова записка, доповідна записка, 

пояснювальна записка, рапорт, протокол, витяг з протоколу. 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Поняття про довідково-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. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Сучасні PR-технології у висвітленні діяльності юристів. 

2. Матеріали для преси: інформаційні повідомлення, прес-релізи. 

3. Репрезентація фахової діяльності у соціальних мережах. 

4. Створення прес-релізу для Інтерент-ЗМІ. 

5. Оголошення, повідомлення про захід. 

6. Заява на прес-конференції. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Напишіть прес-реліз про Всеукраїнську наукову 

конференцію «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети». 

 

Вправа 2. Укладіть службову (доповідну) записку на ім’я декана 

факультету про хід виробничої практики в органах юстиції чи прокуратури. 



Укажіть, який це документ за походженням, місцем виникнення, 

призначенням і формою. 

 

Вправа 3. Складіть протокол оперативної наради, на порядок денний 

якої внесено такі питання: 1) Підсумки роботи щодо проведених заходів: 

Тиждень права в університеті, «Всеукраїнська наукова конференція 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети», «Порушення трудової дисципліни»; 2) підсумки рубіжної 

атестації. 

 

Вправа 4. Укладіть довідки 1) про те, що особа є студентом ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 2) про те, що 

особа не має судимості. 

 

Вправа 5. Відредагуйте типові мовні звороти, які трапляються в 

службових записках. Складіть з ними речення. 

Прийняти міри, заслуговувати увагу, при таких обставинах, при 

аналізі подій, завідуючий відділом, учбовий центр, по власному бажання, по 

його ініціативі, співставляти відомості, діючий закон, слідуюче питання. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Використавши всі необхідні реквізити, укладіть текст 

оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади начальника 

юридичного відділу підприємства (за вашим вибором). Укажіть, який це 

документ за походженням, місцем виникнення, призначенням і формою. 

 

Вправа 2. Укладіть текст витягу з протоколу засідання кафедри 

правознавства про затвердження теми вашої дипломної роботи. 

 

Вправа 3. Складіть пояснювальну записку про порушення вами 

трудової дисципліни. Визначте, який це документ за походженням, місцем 

виникнення, призначенням та формою. 

 

Вправа 4. Складіть запрошення на конференцію молодих учених за 

тематикою, що відповідає вашому професійному профілю, указавши, де і 

коли вона відбудеться, які секції будуть працювати, яка планується 

культурна програма. Будьте уважні до етикетних формул звертання. 

 

Вправа 5. Знайдіть помилки в оформленні пояснювальної записки. 

Відредагуйте і запишіть текст.  

Декану факультету правосуддя 

національного юридичного  



університету 

ім. Я.Мудрого 

пан В.О.Рум’янцев 

від студента 21 групи 

Давиденко Миколая Іл’їча 

 

Пояснювальна записка. 

Я, студент М.І.Давиденко, не був присутнім на заняттях  23 вересня 

завдяки хворобі. Справка №17-07/276, видана травматологом, що працює в 

поліклініці №1 Новобарвського району м.Харкова паном Рись А.О. 23.09.16 

прилагається. 

24.09.16 р.   (Підпис)  

 Давиденко М.І. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію: 

а) рапорт; 

б) прес-реліз; 

в) пояснювальна записка; 

г) звіт. 

2. При написанні прес-релізу не слід: 

а) обмежувати вживання займенників я, ти, нас, наш, мій; 

б) використовувати цитати; 

в) уникати суб’єктивних оцінок та емоційних висловлювань; 

г) перечитувати готовий прес-реліз очима пересічного читача. 

3. Письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень 

за певний проміжок часу): 

а) службова записка; 

б) пояснювальна записка; 

в) прес-реліз; 

г) звіт. 

4. Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути у звітах: 

а) лише зовнішніх; 

б) лише внутрішніх; 

в) в обох видах звітів; 

г) у жодному виді звітів. 

5. Документ інформаційного характеру, який підтверджує факти з життя й 

діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, 

організацій, підприємств, – це: 

а) службова записка; 

б) пояснювальна записка; 

в) довідка; 



г) звіт. 

6. Який із перелічених термінів ширший? 

а) службова записка; 

б) пояснювальна записка; 

в) доповідна записка; 

г) рапорт. 

7. За змістом доповідні записки поділяють на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) вхідні й вихідні; 

в) інформаційні, звітні й ініціативні; 

г) описові й констатаційні. 

8. Інформаційний документ особистого характеру, в якому пояснюються 

певні дії особи, називається: 

а) пояснювальна записка; 

б) доповідна записка; 

в) автобіографія; 

г) характеристика. 

9. Основна частина протоколу складається з таких елементів: 

а) розділів, які відповідають пунктам порядку денного; 

б) постійної (голова, секретар, присутні) та змінної (ініціали та 

прізвища голови, секретаря, присутніх) інформації; 

в) назва виду документа, індекс, дата; 

г) місце засідання, гриф затвердження, підпис голови, підпис 

секретаря. 

10. Правильно типовий для довідково-інформаційних документів мовний 

зворот ужитий у рядку: 

а) приймати міри; 

б) завідувач відділу; 

в) по його ініціативі; 

г) співставляти відомості. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які документи належать до довідково-інформаційних? 

2. Що таке доповідна записка? 

3. Перелічіть пити доповідних записок. 

4. Що таке доповідна записка? 

5. Назвіть реквізити доповідної записки. 

6. Дайте визначення пояснювальної записки. Перелічіть її реквізити. 

7. Що таке рапорт? Як він оформлюється? 

8. Що таке прес-реліз? Які причини його написання? 

9. Які різновиди прес-релізів ви знаєте? 

10. Схарактеризуйте структуру прес-релізу. 



11. Які технічні особливості оформлення прес-релізу? 
12. Що таке звіт? Назвіть різновиди звітів. 

13. За якою схемою складається текст звіту? 
14. За яких умов звіт затверджує керівник? 
15. Як оформлюється текст протоколу? 
16. На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них 

відомостей? 

17. Що таке витяг з протоколу? Як він оформлюється? 

18.  
Література 

Основна: 
1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, О. А. 
Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 

Тема 13: Службові листи 
Основні поняття і терміни: лист, службовий лист-прохання, лист-

звернення, лист-пропозиція, листи-запит, листи-вимога, лист-попередження, 

лист-нагадування, лист-підтвердження, лист-відмова, супровідний лист, 

гарантійний лист, лист-повідомлення, рекомендаційний лист. Звичайні, 

циркулярні й колективні службові листи, етикет ділового спілкування.  



 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Поняття про службовий лист як письмову форму ділового спілкування. 

2. Класифікація службових листів. 

3. Реквізити службового листа та особливості їх оформлення.  

4. Структура та мовна специфіка тексту службового листа.  

5. Етикет ділового листування. Етикетні мовні формули ділового 

листування.  

6. Технічне оформлення службових листів 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Стиль ділових листів. 

2. Мистецтво службового листування. 

3. Заохочувальні та спонукальні листи. 

4. Епістолярій Тараса Шевченка. 

5. Листи Лесі Українки. 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Напишіть запит рекомендації від ділового партнера. 

 

Вправа 2. Продовжте текст листа. 

Шановний пане! 

Один із найголовніших принципів роботи нашої компанії – гідне 

поцінування наших клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, 

оскільки нас поєднує тривала плідна співпраця, впродовж якої ніколи не 

траплялося серйозних непорозумінь. 

Проте вчора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не 

оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що… 

 

Вправа 3. Напишіть лист, в якому повідомляєте про свій намір 

розірвати контракт з огляду на те, що ваш партнер недбало ставиться до 

передбачених угодою обов’язків, невчасно надаючи послуги. Тон і стиль 



листа мають переконати адресата в тому, що для вас це неприємний, але 

єдино можливий вихід із ситуації, яка склалася. 

 

Вправа 4. Напишіть запрошення на урочистий вечір з нагоди ювілею 

вашої юридичної фірми. 

 

Вправа 5. Напишіть вітального листа від імені начальника Головного 

територіального управління юстиції в Полтавській області з нагоди ювілею 

юридичної фірми.  

 

Вправа 6. Підготуйте рекомендаційний лист для колеги-юриста, 

скориставшись запропонованими нижче типовими мовними зворотами. 

1. Дозвольте порекомендувати Вам пана…, який бере участь у 

заміщенні вакантної посади. 

2. Знаю пана (пані) … працює на посаді з 20… року. 

3. Знайомий з паном (пані) … понад 10 років. 

4. Знаю пана (пані)… як досвідченого, висококваліфікованого 

працівника. 

6. Пан (пані) … великий (значний) досвід участі у розробці 

комунікаційної стратегії суду. 

7. Пан (пані)… впродовж 15 років плід працює в нашій установі і 

зарекомендував себе з найкращого боку. 

8.Принциповий, відповідальний, уважний до клієнтів, професійно 

підготовлений, досвідчений працівник, відданий інтересам справи. 

9. Чуйний, товариський, доброзичливий, має авторитет серед колег. 

10. На жаль, не можу взяти на себе сміливість високо оцінити його 

професійні якості… 

11. Знайомий з паном (пані) не досить довго, але можу 

охарактеризувати його як сумлінного працівника, доброзичливу й 

комунікабельну людину.  

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Перепишіть слова, замість крапок поставте, де потрібно, 

пропущені букви. Поясніть написання слів. 

Без…астережний, об…їхати,  від…зеркалювати, перед…ень, 

щоден…о, від…ача, бездоган…ий, захоплен…ий, нездолан…ий, 

вогнян…ий, шален…ий, лебедин…ий, незвідан…ий, напружен…ість, 

безсмерт…я, повноліт…я, безчест…я, широчен…ий, повір…я, піднебес…я,  

 

 

 

 



Вправа 2. Підготуйте лист-повідомлення про зміну назви вашої 

юридичної фірми за запропонованим зразком. 

Шановні панове! 

На загальних зборах нашої фірми (дата) було прийнято рішення 

змінити назву компанії з… (стара назва) на… (нова назва). 

Просимо повідомити про ці зміни відповідні відділи Вашої фірми. 

З повагою… 

Вправа 3. Підготуйте інформаційний лист про проведення наукових 

студентських читань «Теорія і практика конституціоналізму: український та 

зарубіжний досвід», скориставшись типовими мовними зворотами. 

 

Вправа 4. Підготуйте лист-запит про надання публічної інформації за 

запропонованим зразком.  

 

Відповідальній особі 

Зіньківського районного суду 

Полтавської області 

з питань запитів на інформацію 

старшому секретареві суду 

Тимошенко В.О. 

 

Прізвище, ім’я по батькові запитувача 

Поштова адреса _________________________  

Адреса електронної пошти _________________ 

Номер засобу зв’язку _____________________ 

 

Запит на отримання публічної інформації 
Прошу надати публічну інформацію (тобто інформацію, що не 

стосується розгляду конкретної справи) стосовно: загальний опис інформації 

або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит. 

 

(число, місяць, рік)_____________ (підпис)___________ 

 

Вправа 5. Напишіть лист-відмову в продовженні контракту 

(договору, угоди) та зміні їх умов, скориставшись наведеними нижче 

типовими мовними зворотами. 

1. Ми уважно вивчили Ваше прохання стосовно продовження 

контракту на наступний рік і змушені повідомити, що, на жаль, не маємо 

змоги (не можемо) цього зробити. Вдячні Вам за співпрацю і бажаємо 

всього найкращого. 

2. З огляду на значне скорочення кількості штатних працівників ми, 

на жаль, не можемо продовжити контракт із Вами. 



3. Щиро жалкуємо, але неприємна ситуація, яка склалася при 

виконанні Вами договору, не дає нам можливості продовжити термін його 

дії. 

4. Дякуємо (вдячні) за співпрацю, та, на жаль, утривалити термін 

контракту з Вами ми не можемо (не плануємо). Змушені повідомити, що ми 

не вельми задоволені результатами Вашої роботи. 

5. Оскільки Ви нерідко (час від часу) припускаєтеся помилок, ми 

змушені відмовити Вам у підписанні нового договору. 

6. Вибачте, але ситуація, що склалася, не дає нам змоги продовжити 

контракт із Вами. 

7. Дякуємо за надіслані зауваження та доповнення до проекту 

договору. Розглянувши їх на засіданні…, на жаль, змушені повідомити, що 

не можемо погодитися з редакцією деяких пунктів. 

8. Вважаємо, що до угоди не можна вносити пункт про…, оскільки 

це суперечить… 

9. Шкода, але ми не маємо змоги змінити умови договору. 

 

Вправа 6. Напишіть лист-подяку сім’ї офіцера поліції, який успішно 

виконав бойове завдання в зоні АТО. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. До листів, які потребують обов’язкової відповіді, належить: 

а) лист-прохання; 

б) лист-відмова; 

в) лист-повідомлення; 

г) лист-нагадування. 

2. До листів, які не потребують відповіді, належить: 

а) лист-нагадування; 

б) лист-прохання; 

в) лист-звернення; 

г) лист-запит. 

3. Циркулярний лист надсилають: 

а) на адресу однієї інстанції; 

б) низці установ; 

в) на одну адресу, але від імені керівників кількох установ; 

г) на кілька адрес від імені керівників кількох установ. 

4.На службових листах індекс підприємства зв’язку, поштову й телеграфну 

адреси, номери телефону і факсу розташовують: 

а) у верхньому лівому кутку; 

б) у верхньому правому кутку; 

в) зверху посередині рядка; 

г) знизу посередині рядка. 



5. Листи адресують організації, установі чи підприємству, службовій або 

приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу подають: 

а) у називному відмінку; 

б) у родовому відмінку; 

в) у давальному відмінку; 

г) у знахідному відмінку. 

6. У службових листах реквізит «адресат», що містить найменування посади 

і прізвище службової або приватної особи, подають у відмінку: 

а) називному; 

б) родовому; 

в) давальному; 

г) знахідному. 

7. Чи можна в адресі вказувати назву посади, без прізвища та ініціалів 

особи, яка цю посаду обіймає? 

а) ніколи не можна; 

б) завжди можна; 

в) тільки за умови, якщо ця посада  – єдина в установі, підприємстві 

чи організації; 

г) за умови, якщо листа адресовано кільком особам. 

8. У якому рядку правильно вжите звертання, яке є формою ввічливості? 

а) Високоповажний пане прокуроре!; 

б) Пані Олена Степанівно!; 

в) Дорогий пан капітан!; 

г) Шановний міністр! 

9. «Ми, докладно вивчивши запропонований Вами проект, з прикрістю 

повідомляємо, що не маємо змоги…». Це початок такого документа: 

а) лист-рекламація; 

б) лист-прохання; 

в) лист-відмова; 

г) лист-нагадування. 

10. Отримавши лист-запит, що потребує детального розгляду, слід упродовж 

трьох днів повідомити про одержання. Упродовж скількох днів необхідно 

дати остаточну відповідь на нього? 

а) десяти; 

б) двадцяти; 

в) тридцяти; 

г) сорока. 

Питання для самоконтролю 

1. Яке призначення мають листи? 

2. Що таке службовий лист? 

3. Як класифікують листи? 

4. На які групи поділяються листи за функціональними ознаками? 



5. Як розрізняють листи за кількістю адресатів? 

6. Перелічіть реквізити службових листів. 

7. Наведіть приклади найбільш поширених звертань у листах. 

8. Наведіть приклади початкових фраз різних типів листів. 

9. Як починається лист-нагадування? 

10. Як слід формулювати відмову? 

11. Запропонуйте приклади завершальних фраз листа. 
12. Що таке супровідний лист? 

13. Які типові мовні звороти вживаються у листах-вибаченнях, подяках, 

вітаннях? 

14. Що таке гарантійний лист? 

15. У яких випадках пишуть лист-нагадування? 

16. Які відомості вказують у рекомендаційних листах? 
17. Яка різниця між рекомендаційним листом і характеристикою? 
18. Яких правил слід дотримуватися при написанні й оформленні листа-

претензії? 
Література 

Основна: 
1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, О. А. 
Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 



 

Тема 14: Юридичні документи 

Основні поняття і терміни: Юридичний документ, юридична сила 

документа, кримінально-процесуальний документ, протокол процесуальної 

дії, витяг з протоколу процесуальної дії, журнал судового засідання, вирок 

суду, постанова слідчого, постанова прокурора, обвинувальний акт, ухвала, 

судове рішення, цивільний позов, апеляційна скарга, касаційна скарга, 

претензія, позовна заява, правові документи з вирішення трудових спорів і 

конфліктів.  

 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 

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). 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

1. Структура та мовні особливості вироку суду.  

2. Постанова слідчого, прокурора: структура та мовні особливості. 

3. Вимоги до оформлення обвинувального акта.  

4. Складники реєстру досудового розслідування.  

5. Загальні вимоги та структура ухвали – судового рішення.  

6. Класифікація процесуальних актів. 

7. Особливості складання та оформлення цивільних позовів.  

8. Структура та мовні особливості апеляційної скарги.  

9. Реквізити та мовні особливості касаційної скарги. 

10. Стадії процедури вирішення господарських спорів. 

11. Претензія, її структура. Порядок подання претензії. 

12. Позовна заява, її реквізити. Особливості складання позовної заяви.  

13.  Правові документи з вирішення трудових спорів і конфліктів. 



 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Складіть позовну заяву з проханням про стягнення з 

відповідача у примусовому порядку претензійної суми. Перелічіть реквізити 

цього документа. Визначте його походження, місце виникнення, 

призначення і форму. 

 

Вправа 2. Складіть позовну заяву з проханням про стягнення з 

відповідача у примусовому порядку певного майна. Перелічіть реквізити 

цього документа. До якої групи юридичних документів він належить? 

 

Вправа 3. Усуньте помилки в тексті. Запишіть відредагований текст. 

Поясніть, до якої групи юридичних документів він належить. Перелічіть 

реквізити документа. 

 

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ 
Справа №552/1632/15-к 

Провадження № 1-кп/552/131/15 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
06.04.2015 року Київський районний суд м. Полтави у складi: 

головуючого – Куліша Ю.В. 

при секретарi – Саєнко М.А. 

за участi прокурора – Пирлика Р.В. 

розглянувши кримінальне провадження по обвинуваченню 

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 

КК України, – 

ВСТАНОВИВ: 
У провадженні Київського районного суду м. Полтави перебуває 

кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_2, у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України за № 552/1632/15-к (1-

кп/552/131/15). 

Крім того до суду надійшло кримінальне провадження по 

обвинуваченню ОСОБА_2, та ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого 

ч. 2 ст. 185 КК України № 552/1676/15-к (1-кп/552/137/15). 

Виходячи зі ст. 334 КПК України, в одному провадженні можуть 

бути об’єднані справи по обвинуваченню однієї особи в скоєнні декількох 

злочинів або декількох осіб у скоєнні одного злочину. 

Для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного дослідження 

обставин, які підлягають доказуванню вищезазначені справи необхідно 

об’єднати в одне провадження. 

Керуючись ст.ст. 217, 334 КПК України, суд, –  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1601/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1601
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1601/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1601
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1601/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1601
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2500/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2500
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1686/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#1686
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2500/ed_2015_04_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2500


УХВАЛИВ: 
Кримінальні провадження відносно ОСОБА_2 № 552/1632/15-к (1-

кп/552/131/15) та відносно ОСОБА_2, та ОСОБА_3 № 552/1676/15-к (1-

кп/552/137/15), об’єднати в одному кримінальному провадженні пiд 

загальним номером № 552/1632/15-к (1-кп/552/131/15). 

Вважати кримінальне провадження № 552/1632/15-к (1-

кп/552/131/15) томом першим, а провадження № 552/1676/15-к (1-

кп/552/137/15) томом другим об’єднаної справи по обвинуваченню 

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.301, 

ч. 2 ст. 185 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочинів, 

передбачених ч. 2 ст. 185 КК України 

Ухвала оскарженню не пiдлягає. 

Головуючий         

 Ю.В. Куліш 
 

Вправа 4. Відредагуйте словосполучення і речення, які 

використовуються в юридичних документах.  

Постанова про провадження вилучення; постанова обшуку; 

постанова попереднього розгляду справи; протокол огляду речових доказів; 

акт знайдення й вилучення; протокол освідчення; вчинив злочин з 

необережності та має неповнолітніх дітей; підсудний зробив штучне 

дихання і після цього його відвезли в лікарню, де він помер; копію 

прокурора направити прокурору Шевченківського району м. Полтави; заяви, 

що їх зробили присутні при виїмці особи; примусове хронічне лікування; 

мова, на якій ведеться судочинство; жилі приміщення; кошти, добуті 

злочинним шляхом; риск загибелі; міждугородні перевозки; призначення 

хранителя; представлення до суду; учбові збори. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1.Складіть апеляційну скаргу (письмово), в якій зазначте: 

– найменування суду, до якого подається скарга; 

– ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання 

або місцезнаходження; 

– ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їхнє місце 

проживання або місцезнаходження; 

– дата подання заяви про апеляційне оскарження; 

– в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або 

ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для 

справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають 

значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті 

доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1601/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#1601
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#958
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2015_04_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#958


з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до 

встановлених судом обставин правовідносин); 

– нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають 

дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин 

неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, 

використаних судом першої інстанції; 

– клопотання особи, яка подала скаргу; перелік документів та інших 

матеріалів, що додаються. 

 

Вправа 2. Складіть довіреність на користування автомобілем.  

 

Вправа 3. Відредагуйте текст. Визначте, до якої групи юридичних 

документів він належить. 

Інспектор дознання 2-го відділення міліції м. Макарова ст. лейтенант 

Войтік С.В., відповідно статті 414, 415 КУпАП склав настоящий протокол 

про те, що Лободюк Варвара Іванівна 28 квітня 2014 року в своїм домі по 

адресу м. Макарів, ул. Сквирська 13 ізготовляла із дрожжів, води, сахару і 

прокисшого варення брагу в колічестві 10 л без цілі збуту, а щоб відмітити 

годовщину свадьби. Ізготовлена нею брага була із’ята 7 травня участковим 

міліціонером. Гражданка Лободюк В. ізготовлення браги не відрицала. 

Таким образом нею зроблений злочин, який передбачено ч. 1 ст. 185 КУпАП 

України. 

Ізложене вище підтверджується: поясненням нарушителя, її сусідки 

та участкового міліціонера, а також справкою про то, що жидкість, що 

зготовлена Лободюк складається із дрожжів, сахару, сивушного масла, 

етилового спирту і являється брагою – спиртним напитком домашнього 

виробітку, пригодна для відділення спирту шляхом перегонки. 

 

Вправа 4. Відредагуйте речення. У яких юридичних текстах їх 

використовують? 

1. Внаслідок знущань судмедекспертиза встановила у загиблого 

перелом правої гомілкової кістки. 

2. Прошу надати у зв’язку з хворобою моєї жінки матеріальну 

допомогу, яка перебуває на моєму утриманні. 

3. Заборгованість громадянина В. по аліментам станом   на 01.08.2006 

року становить 2658,45 грн. 

4. Громадянину К. було нанесено тілесні пошкодження. 

5. Потерпілого повідомлено про застосування міроприємств. 

6. Не дивлячись на дощову погоду собака взяв слід злочинця. 

7. При обшуку вилучено ювелірних виробів на 173 тис. гривнів: 16 

(шіснадцять) золотих кілець обручальних, 31 (тридцять одну) 

цепочку, 3 (три) пари серьожок. 



8. Громадянину В. прийшлося скриватись від вимагачів майже місяць. 

9. Порушити по матеріалам справи Бондар Генадія Ігоревича 

кримінальну справу по ознакам злочину, передбаченому ст. 140 ч. 3 

КК України. 

10. Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх 

присутніх на засіданні співпали. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. До документів, які фіксують факти, що визначають правовий статус 

об’єктів, належать:  

а) паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, свідоцтво 

про народження; 

б) угода, договір, доручення, скарга; 

в) акт про псування або знищення майна, прибутково-видаткові 

документи держбанків; 

г) протокол огляду місця події, протокол допиту, протокол судового 

засідання. 

2. Надання документів юридичної чинності, юридичного значення – це: 

а) легалізація; 

б) пролонгація; 

в) апеляція; 

г) класифікація. 

3. Документ, в якому слідчий, прокурор закріплює відомості про проведення 

процесуальної дії, її зміст (зокрема, зазначає послідовність дії) та наслідки 

(отримані в результаті процесуальної дії відомості ,важливі для цього 

кримінального провадження, у тому числі виявлені або надані речі та 

документи), називається: 

а) журнал судового засідання; 

б) протокол процесуальної дії; 

в) вирок суду; 

г) касаційна скарга. 

4. Вирок суду складається з таких частин: 

а) вступна, мотивувальна, результативна; 

б) вступна, основна, завершальна; 

в) констатаційна, обвинувальна, завершальна; 

г) мотиваційна, обвинувальна, результативна. 

5. За суб’єктами прийняття процесуальні акти поділяються на: 

а) обов’язкові й факультативні; 

б) укладені в приміщенні суду і поза його межами; 

в) колегіальні й одноособові; 

г) такі, що набрали чинності, і які не набрали чинності. 

6. Матеріально-правова вимога позивача до відповідача, звернена через суд 

або інший орган цивільної юрисдикції про захист порушеного, 



оспорюваного чи невизнаного права або інтересу, який здійснюється у 

певній, визначеній законом, процесуальній формі, – це: 

а) цивільний позов; 

б) апеляційна скарга; 

в) касаційна скарга; 

г) заява. 

7. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з 

метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та 

інтересів звертаються до нього з таким документом: 

а) цивільним позовом; 

б) позовною заявою; 

в) претензією; 

г) листом-скаргою. 

8. Правильно поставлено кому в реченні: 

а) Проте, від недобросовісних дій окремих осіб майнових втрат 

зазнають трудові колективи; 

б) Вартість закладеного майна, як правило, перевищує суму кредиту; 

в) Корпорація, як договірне об’єднання, може створюватися 

підприємствами будь-якої форми власності; 

г) Право користування передбачає одержання матеріальних, 

культурних, та інших благ від майна. 

9. Правильно вжито речення в рядку: 

а) Прошу надати у зв’язку з хворобою моєї жінки матеріальну 

допомогу, яка перебуває на моєму утриманні. 

б) Потерпілого повідомлено про застосування міроприємств. 

в) Порушити по матеріалам справи Бондар Генадія Ігоревича 

кримінальну справу по ознакам злочину, передбаченому ст. 140 ч. 3 КК 

України. 

г) Заборгованість громадянина В. зі сплати аліментів на 01.08.2006 

року становить 2658,45 грн. 

10. Неправильно вжито речення в рядку: 

а) При обшуку  вилучено ювелірні вироби на 173 тис. гривень: 16 

(шістнадцять) золотих обручок, 31 (тридцять один) ланцюжок, 3 (три) пари 

сережок. 

б) Судмедекспертиза встановила, що внаслідок знущань у загиблого 

стався перелом правої гомілкової кістки. 

в) Прошу надати матеріальну допомогу через хворобу дружини, яка 

перебуває на моєму утриманні. 

Г) Громадянину К. було нанесено тілесні пошкодження. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке юридичні документи? 

2. Як класифікуються юридичні документи? 



3. Перелічіть загальні правила складення юридичних документів. 

4. Які документи називаються кримінально-процесуальними? 

5. Яка структуру протоколу процесуальної дії? 

6. Які відомості зазначаються в журналі судового засідання? 

7. Що розуміють під поняттям вирок суду? 

8. Які мовні особливості обвинувального акта? 

9. Які документи належать до цивільно-процесуальних? 

10. Як складаються й оформлюються цивільні позови? 
11. Яка структура апеляційної скарги? 
12. Що зазначається в касаційній скарзі? 

13. Що таке адміністративний позов? 

14. Перелічіть ознаки судового рішення? 
15. Який порядок подання претензії як господарсько-процесуального 

документа? 

16. Що має містити позовна заява як господарсько-процесуальний 

документ? 

17. Які мовні помилки найчастіше трапляються в юридичних 
документах? 

Література 
Основна: 

1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
4. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] / В. В. Борисенко та ін. С. О. Караман, О. А. Копусь, О. А. 
Копусь; за ред. С. О. Карамана. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. 
5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 

 
Додаткова:  
6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
7. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
8. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
9. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 



Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 
 

Тема 15: Українська юридична терміносистема 

Основні поняття і терміни: термін, юридичний термін, дефініція, 

моносемія, кодифікованість, загальновживані слова, номенклатурна назва, 

професіоналізм, іншомовне слово, словотвірне запозичення, варваризм, 

екзотизм, багатозначність юридичних термінів, омонімія юридичних 

термінів, юридична терміносистема, юридична лексикографія.  

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
1. Предмет юридичного термінознавства. 

2. Поняття юридичного терміна, його ознаки. 

3.Класифікація юридичних термінів. 

4. Способи творення юридичних термінів. Будова юридичних термінів. 

Термінологічні словосполучення. 

5. Багатозначність юридичних термінів. Синонімія й омонімія термінів. 

6. Проблеми сучасного юридичного термінознавства. 

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

10. Етапи розвитку українського юридичного термінознавства. 

11. Будова юридичних термінів. 

12. Шляхи поповнення української юридичної термінології. 

13. Юридична термінологія у творчості класиків української літератури. 

14. Юридичні терміни у творчості Іван Франка. 

15. Сучасні словники юридичних термінів. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 

 

Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1.  Поясніть значення юридичних термінів, визначте джерела їх 

походження. Утворіть словосполучення з виділеними словами. 

Санкція, злочин, закон, правова держава, реалізація норм права, 

випадок, юридична відповідальність, корупція, акти громадянського стану, 

явка з повинною, законність, правовідносини, консолідація, усиновлення, 



шлюбний контракт, рекламація, презумпція, дактилоскопія, імпічмент, 

сімейне право, правопорушення. 

 

Вправа 2. Складіть словосполучення з наведеними нижче словами, які 

виступали б у юридичних і неюридичних значеннях. 

Захист, оголошувати, вчинок, акт, утримувати, місце, скарга, подавати, 

розглядати, розкрити. 

 

Вправа 3. Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. 

Класифікуйте їх за походженням та будовою. 

Книга британського королівського адвоката, професора Філіппа 

Сандса оповідає про життя двох видатних львівських юристів… 

Минулої осені майже одночасно у Голландії та Великобританії 

сталися дві події, які безпосередньо стосуються України. 14 листопада 

прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі опублікувала 

свій щорічний звіт. А наступного дня у Лондоні британський королівський 

адвокат і професор Університетського коледжа Лондона Філіпп Сандс 

отримав провідну книжкову нагороду за свій документальний твір «Східно-

західна вулиця» (East West Street). У цій номінації професор Сандс переміг 

Нобелівську лауреатку українського походження Світлану Алексієвич. Та 

цим «український аспект» описаних подій не обмежується. 

У своєму щорічному звіті прокурор МКС визнала факт окупації 

Криму та надала міжнародно-правову оцінку збройному конфлікту на 

Донбасі. Серед іншого цей звіт показує, що двері МКС для винних у 

міжнародних злочинах, скоєних у Криму та на сході України, відкриваються 

все ширше. 

Професор Сандс і його книга також має зв’язок із Україною. Не 

лише через те, що дідусь Філіппа Сандса, Леон, дивом устиг виїхати зі 

Львова, а потім із Відня через ескалацію подій у нацистській Німеччині. А й 

тому, що, крім історії Леона, «Східно-західна вулиця» оповідає про життя 

двох видатних львівських юристів – Херша Лаутерпахта та Рафаеля 

Лемкіна, – які заклали підвалини сучасного міжнародного кримінального 

права. Саме воно стало основою роботи МКС. І саме на основі 

міжнародного кримінального права відповідальні за злочини на Донбасі та в 

Криму одного дня обов’язково постануть перед судом у Гаазі. 

Сер Херш Лаутерпахт і Рафаель Лемкін були вихованцями 

юридичного факультету Львівського університету. З початком 

переслідувань євреїв у 1940-х роках вони виїхали з території сучасної 

Західної України. Перший – до Великобританії, другий – до США. 

Лаутерпахт став професором Кембриджського університету, королівським 

адвокатом і суддею Міжнародного суду ООН. Лемкін викладав в 

університетах по всьому світу і консультував уряд США з питань 

https://www.amazon.co.uk/East-West-Street-Genocide-Humanity/dp/1474601901/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479998317&sr=8-1&keywords=east+west+street


міжнародного права. Лаутерпахт і Лемкін ніколи не зустрічалися, але 

постійно перетиналися – у хвилюванні за родичів на східних окупованих 

територіях, яких, як з’ясувалося, винищили нацисти, та у бажанні створити 

юридичну основу для притягнення останніх до відповідальності. Що вони і 

зробили. 

Херш Лаутерпахт увів у міжнародне право поняття «злочини проти 

людяності». Це кричущі порушення прав людини – убивства, 

переслідування, катування, примусові зникнення, зґвалтування, – які через 

свій зухвалий масовий характер кваліфікуються окремо від начебто 

аналогічних загальнокримінальних злочинів. Рафаель Лемкін розробив 

міжнародно-правову концепцію геноциду. На відміну від Лаутерпахта, який 

розглядав злочини протии індивідів, Лемкін звернув увагу на злочини 

протии групп індивідів. Аналізуючи політику нацистів, Рафаель Лемкін 

стверджував, що злочинний намір винищити повністю або частково етнічну, 

національну, релігійну або расову групу вимагає окремої юридичної 

кваліфікації. Для цього Лемкін запропонував термін «геноцид». 

Обидва юристи активно допомагали британській і американській 

сторонам обвинувачення під час Нюрнберзького процесу над нацистами. 

«Злочини проти людяності» були одним із пунктів обвинувачення за 

Статутом Нюрнберзького трибуналу. Окрему конвенцію про злочин 

геноциду було прийнято у 1948 році. У 1998 році обидві юридичні категорії 

разом із воєнними злочинами лягли в основу Римського статуту МКС – 

першого постійного міжнародного суду, який займається винними у 

найтяжчих злочинах за міжнародним правом (Зі статті). 

 

Вправа 4. Розкрийте значення термінів і понять. Запишіть, вставивши 

пропущені букви. З п’ятьма термінами складіть речення. 

Рец…див, л…міт, тол…рантний, імп…чмент, ап…ляція, вет…о, 

інц…дент, автор…тет, амн…стія, пр…ор…тет, д…нонсація, ім…іграція, 

ком…юніке, д…крет, юр…сдикція, ап…лювати, л…гіт…мація, ем…грація, 

пр…ват…зація, пр…рогатива. 

 

Вправа 5. Використовуючи слова для довідок, до іншомовних слів 

доберіть синоніми. 

Дефект, компетентність, імпульс, компенсація, пріоритет, 

рентабельний, брокер, дебати, гуманізм, екстраординарний, імідж, шеф, 

анархія, апелювати, адаптувати, лімітувати, симптом, фіксувати, ігнорувати, 

автентичний, домінувати, аномалія, актуальний. 

Слова для довідок: недолік, посередник, людяність, образ, керівник, 

прибутковий, поштовх, безвладдя, особливий, обговорення, справжній, 

звертатися, обмежувати, обізнаність, злободенний, відхилення, 



відшкодування, ознака, перевага, пристосовувати, записувати, нехтувати, 

переважати. 

 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть із ними 

словосполучення, які не втратили б термінологічного значення.  

Валюта, дискримінація, презумпція, дипломат, держава, закон, злочин, 

норма, касація, компетенція, контрабанда, мито, податок, позов, скарга, 

спекуляція, суд, ухвала, процес, прокурор, захисник, шлюб, штраф, безпека, 

нотаріус, покарання, кваліфікація. 

 

Вправа 2. Доберіть професіоналізми, які вживаються в юридичній галузі. 

Вправа 3. Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. 

Класифікуйте їх. Поясніть розділові знаки у тексті. 

Одним зі способів забезпечення виконання платником податків його 

обов’язків, визначених законом, є адміністративний арешт майна. 

Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке 

майно платника податків, окрім майна, на яке не може бути звернено 

стягнення відповідно до закону. 

Згідно з пп. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України 

адміністративний арешт майна може бути застосований, зокрема, якщо 

платник податків відмовляється від проведення документальної або 

фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від 

допуску посадових осіб контролюючого органу. 

При цьому варто зазначити, що посадові особи контролюючого 

органу мають право розпочати проведення перевірки лише за наявності 

підстав для її проведення та за умови пред’явлення обов’язкових документів 

(направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення 

перевірки та службового посвідчення). 

У разі неподання зазначених документів або пред’явлення 

документів, оформлених з порушенням вимог, встановлених нормами 

Податкового кодексу України, платник податків має право не допускати 

посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки. 

У разі відмови платника податків у допуску до проведення перевірки 

посадові особи невідкладно складають акт, який підтверджує факт відмови, 

з обов’язковим зазначенням заявлених причин відмови у допуску до 

проведення перевірки. 

Порядок і процедура застосування адміністративного арешту активів 

платника податків регулюються ст. 94 Податкового кодексу України. 

Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків 

затверджений наказом Міністерства фінансів України №632 від 14.07.2017 

р. 



За наявності однієї з обставин, визначених у п. 94.2 Податкового 

кодексу України, керівник контролюючого органу приймає рішення про 

застосування арешту майна платника податків. 

Рішення про застосування адміністративного арешту майна 

приймається керівником (його заступником) державної податкової інспекції 

на підставі відповідного звернення працівника контролюючого органу. Як 

правило, таким працівником є податковий ревізор-інспектор, який був 

направлений на проведення перевірки, або податковий керуючий, який 

закріплений за підприємством. 

Залежно від виду застосованого адміністративного арешту (повного 

або умовного) платник податків повністю позбавляється права 

розпоряджатися чи користуватися його майном, або таке право 

користування чи розпорядження обмежується шляхом необхідності 

отримання попереднього дозволу керівника контролюючого органу. 

Рішення про застосування адміністративного арешту майна платника 

податків протягом 96 годин підлягає перевірці судом. Окрім того, рішення 

про арешт майна може бути оскаржене платником податків в 

адміністративному або судовому порядку. 

Таким чином, лише у виняткових випадках та за умови дотримання 

всіх обов’язкових вимог, передбачених чинним законодавством, 

контролюючі органи мають право застосовувати до платника податків 

адміністративний арешт майна (З «Юридичної газети»). 

 

Вправа 4. Поясніть значення професійних висловів, підібравши синоніми. 

Липовий звіт, заморозити рахунки, тверді ціни, сфабрикована справа, 

відмивання грошей, брудні гроші, вакуум права, правове поле, тіньова 

економіка. 

 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Самостійний науковий напрямок, який має на меті повну інвентаризацію, 

опис і впорядкування юридичної термінології, – це:  

а) юридична деонтологія; 

б) юридична терміносистема; 

в) юридична лексикографія; 

г) юридичне документознавство. 

2. «Золота доба українського мовознавства», яка характеризується 

потужним розвитком галузевої лексикографії, тенденцією до впорядкування 

української правничої термінології, датується:  

а) першою половиною ХІХ ст.; 

б) другою половиною ХІХ ст.; 

в) 1923–1933 рр; 

г) 30-80 рр ХХ ст. 



3. Уперше українські правничі терміни з’явилися у документі:  

а) «Руська правда»; 

б) Києво-Печерський патерик; 

в) Литовський (Волинський) статут; 

г) Літопис Григорія Граб’янки. 

4. Слово або словосполучення, що позначає спеціальне поняття з правової 

сфери суспільного життя і має визначення в юридичній літературі: 

а) юридичний термін; 

б) дефініція; 

в) професіоналізм; 

г) інтернаціоналізм. 

5. За структурою терміни бувають:  

а) питомі й запозичені; 

б) однокомпонентні й багатокомпонентні; 

в) загальнонаукові й вузькоспеціальні; 

г) синонімічні й антонімічні. 

6. Терміни мають такі ознаки:  

а) системність, однозначність, точність; 

б) образність, емоційність, експресивність; 

в) багатозначність, поліфункціональність, мотивованість; 

г) несистемність, багатозначність, експресивність. 

7. До номенклатурних назв належать: 

а) діалектні слова; 

б) неологізми; 

в) запозичені слова-терміни; 

г) специфічні назви конкретних правових об’єктів. 

8. Терміносистема – це: 

а) сукупність номенклатурних назв; 

б) система назв певної галузі; 

в) позначене певним терміном поняття; 

г) структуровані системи термінів. 

9. Усі слова є юридичними термінами в рядку: 

а) апеляція, презумпція, прокурор, дактилоскопія; 

б) дієслово, вікно, система, відбиток; 

в) межа, мінерал, персонаж, депозит; 

г) позов, застава, пенальті, катетер. 

10. Професіоналізмами є всі слова в рядку: 

а) підбити баланс, зняти касу, ліпити справу; 

б) бити байдики, подати позов, інтеграція; 

в) звести рахунки, криміналітет, апеляційна заява; 

г) ляп, пересадка, неперервність судочинства. 

 



Питання для самоконтролю 

9. Що таке юридичний термін? 

10. Що таке дефініція терміна? 

11. Які ознаки юридичних термінів? 
12. Як класифікуються юридичні терміни? 
13. Які вимоги висуваються до термінів у діловому мовленні? 
14. Перелічіть основні шляхи поповнення юридичної термінології. 
15. Схарактеризуйте способи творення юридичних термінів. 
16. Чи властива юридичним термінам багатозначність? 
17. Наведіть приклади синонімії й омонімії юридичних термінів. 
18. Що таке номенклатура? 

19. Чим відрізняється юридичний термін від номенклатурної назви й 
професіоналізму? 

20. Як утворюються професіоналізми? 
21. Що таке юридичне термінознавство? 

22. Які словники юридичних термінів ви знаєте? 
 

Література 
Основна: 

1. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. 
2. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 
3. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
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Додаткова: 
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спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
6. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
7. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
8. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 

 



Тема 16-17: Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

юриста 

Основні поняття і терміни: науковий текст, структура наукового 

тексту, план, теза, виписка, конспект, покликання, цитата, цитування, 

список використаних джерел, анотація, реферат, реферування, автореферат. 

 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення 

на практичному занятті.  

Питання для обговорення 
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.  

 

Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні повідомлення на 

запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

2. Мовні особливості наукового стилю. 

3. Різновиди наукового стилю української мови. 

4. Реферат як жанр академічного письма. 

5. Науковий етикет юриста. 

6. Особливості усного наукового мовлення правника. 

7. Особливості писемного мовлення правника. 

8. Науковий текст і професійний виклад думки юриста. 

9. Лексикографічні компетентність як показник мовної культури 

науковця. 

 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до їх 

усного чи письмового відтворення. 

 

Завдання 4. Виконайте вправи на закріплення теоретичних 

положень теми. 



Самостійна робота (домашні завдання) 

Вправа 1. Складіть план до написання розширеного реферату за 

однією із запропонованих вище тем (див. завдання 2). Опрацювавши 5-7 

джерел, підготуйте їх короткий огляд (до 2 сторінок). 

 

Вправа 2. Напишіть тези запропонованого тексту.  

Суспільні зміни в Україні, ознаменовані здобуттям державної 

незалежності, визначають необхідність створення правових умов для 

релігійного життя як духовного феномена у всьому комплексі його 

функціональностей і закономірностей розвитку. Доцільність існування цієї 

складної системи взаємин канонічно й організаційно структурованих 

суб’єктів, об’єднаних за світоглядно-віровизнавчими ознаками, вкоріненої у 

загальну структуру суспільного життя, за радянських часів була поставлена 

під сумнів. Послідовно, десятиліттями в особи віднімали не лише право 

самостійно визначати своє ставлення до цінностей християнської традиції, 

але й можливість хоча б опосередковано оцінювати наявність цієї традиції у 

філософській, художній творчості, державній діяльності і повсякденному 

житті народів. У результаті місце і роль релігії, її функціональні можливості 

кілька поколінь сприймали спотворено. 

За таких обставин не викликає заперечень відновлення сприятливих 

природних умов свободи буття релігії. Оптимізації цього процесу слугує 

наближення до такого розуміння принципу відокремлення церкви і 

релігійних організацій від держави, яке враховує історично зумовлену 

специфіку світськості нашої держави, тобто вимагає, щоб вона була 

нейтральною, безсторонньою щодо будь-яких різновидів віри, не 

виключаючи можливості взаємодії держави й релігійних організацій між 

собою, їх співпраці та взаємовпливу. Ідеться тут про правову регламентацію 

таких сторін діяльності церкви, релігійних організацій і установ, розвиток 

яких узгоджується з інтересами держави і народу, сприяє чіткому 

окресленню в українському законодавстві меж втручання держави у 

сповідування будь-якої віри, а часом дозволяє відтворити процедуру 

судового захисту одного з проявів свободи особистого самовизначення, а 

саме можливості вибору того чи іншого варіанту віри та вільного її 

сповідування. 

Визнання, дотримання і захист свободи самовизначення і 

самореалізації особистості в системі настанов, координат її світоглядного 

вибору – обов’язок Української держави, яка на етапі становлення її 

суверенітету переймається проблемами максимально широкого 

забезпечення духовних потреб населення. При цьому вона виходить із 

позицій не лише обстоювання правових гарантій індивідуальної релігійної 

свободи й колективного сповідування релігії, здійснення культових дій, 

ритуалу тощо, але також і з позицій необхідності формування комплексного 



(міжгалузевого) інституту законодавства, що є основою механізму 

забезпечення свободи віросповідання. 

Наявність ефективних юридичних засобів практичного втілення 

свободи віросповідання загалом, а також окремих її елементів 

(можливостей) дозволяє реалізувати потенціал права, його силу у сфері 

регульованих суспільних відносин. Своєрідність правового регулювання, як 

відомо, полягає в тому, що воно за своєю природою є специфічним 

різновидом соціального регулювання, спрямованого на досягнення певних 

результатів у житті суспільства, і завжди здійснюється завдяки своєму 

особливому «інструментарію», властивому тільки праву механізмові, 

покликаному юридично гарантувати досягнення цілей, які ставить 

законодавець. Під такими цілями розуміється сукупність уявлень, що 

стосуються моделей майбутнього результату, здатного задовольнити вихідні 

потреби в умовах можливостей, оцінених за результатами минулого досвіду, 

в тому числі й у сферах духовного життя. Звідси уточнення і підтвердження 

всіх значущих для функціонування чинного механізму правового 

регулювання, що має ґрунтуватися на власному соціокультурному базисі, 

бути взаємопов’язаним з усіма видами суспільних відносин, аспектів 

релігійної й у цілому духовної свободи особистості (Г.Лаврик). 

 

Вправа 3. Доберіть наукову літературу до теми «Науковий етикет 

юриста». Напишіть розгорнутий план повідомлення з цієї теми, укладіть 

глосарій до неї. 

 

Вправа 4. Напишіть анотацію до наукової статті, складіть її тези, 

використовуючи цитати та виписки. Виправте помилки в оформленні 

літератури. Наведіть інший варіант оформлення списку використаних 

джерел. 

М. С. ГАЛІЙ  

МОВА ПРАВА – ОСНОВНИЙ СТИЛЬОВИЙ ФЕНОМЕН 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ  

Розглянуто основні особливості мови права як основного стильового 

феномену української літературної мови. Висвітлено головне призначення 

мови права в системі законодавства України.  

Ключові слова: мова права, документ, стиль, мовні засоби, 

законодавство.  

 

Галий М. С. Язык права – основной стилевой феномен 

украинского литературного языка 

Рассмотрены основные особенности языка права, как основного 

стилевого феномена украинского литературного языка. Отражено главное 

назначение языка права в системе законодательства Украины.  



Ключевые слова: язык права, документ, стиль, языковые средства, 

законодательство.  

 

Galiy Maryna. Language law – basic phenomenon of ukrainian style 

literary language  

The article basic features language rights stylevoho as basic phenomenon 

of Ukrainian literary language. Reflections importantly appointment of language 

rights in the system of legislation of Ukraine.  

Key words: language of law, document, style, language means, 

legislation. 

 

Вступ України до світового співтовариства передбачає зміни у 

правотворчій і правозастосувальній діяльності, наукових дослідженнях та 

викладанні правових дисциплін. Істотну роль відіграє технологія 

комунікації, яка вимагає для свого вдосконалення глибокого вивчення мови 

права і бездоганного володіння нею юристами. Точність і ясність 

юридичних формулювань, їх адекватне мовне втілення, правильне й 

одноманітне вживання правової термінології багато в чому визначають 

ефективність юрисдикційної діяльності, сприяючи повноцінному захисту 

прав окремих громадян, юридичних осіб, суспільства і держави. Сама 

природа правового регулювання неминуче вимагає знання мови. Ці знання 

необхідні для аналізу текстів законів та інших юридичних документів.  

На знаннях про мову ґрунтуються численні правила тлумачення та 

правила юридичної техніки. Без мови немає і не може бути правового 

регулювання. Майже півстоліття тому відомий вчений О.С. Піголкін на 

основі узагальнення «особливих ознак правової мови» та висновків 

теоретиків різних країн у сфері теорії права зробив припущення про 

існування особливої юридичної мови. На думку О.С. Піголкіна, лише тісна 

співпраця вчених-юристів та лінгвістів здатна забезпечити успіх у 

дослідженні проблем мови права та юридичної термінології. Узагальнення, 

висновки, зроблені цим науковцем, стали хрестоматійними і давно 

вважаються системою вимог до мови та стилю законодавчих актів. Мова 

права є не тільки знаковою системою, але й невід’ємною частиною правової 

системи з її традиціями, особливостями логіки і функціями1. 

 Тому слушним вбачається твердження про те, що особливості мови 

права зумовлені особливостями самого права. Цілком очевидно, що права 

без мови немає і бути не може, а мові права притаманні свої особливості і 

навіть закони, які і з’ясовують учені-мовознавці. Так само очевидно, що 

право здійснює значний вплив на мову, формує мову права в межах 

правової системи, сім’ї, концепції, доктрини тощо. Досить вагомий вплив на 

мову права має така особливість права, як високий ступінь абстракції 

юридичних понять. На противагу спеціальним галузям, наприклад, техніки 



або природознавства, де терміни позначають конкретні предмети і можуть 

бути зображeні навіть графічно, що дозволяє достатньо легко визначити 

зміст поняття та співвіднести поняття з його мовним позначенням, мова 

права виражає абстрактні поняття та зв’язок між ними. Простежується 

тісний зв’язок мови та права. Правові поняття і норми можуть бути 

виражені лише через мову. Мова є єдиним «робочим інструментом» юриста, 

інструментом, який має досить добре бути пристосованим для роботи з 

«робочим матеріалом», тобто з системою правових відносин, щоб 

забезпечити її функціонування. Специфіку взаємодії мови та права визначає 

також і конфліктогенність як потенційна властивість мови. З одного боку, 

право регулює використання мови, встановлюючи норми, що сприяють 

запобіганню конфліктам (і деліктам) або їх легітимному вирішенню. З 

іншого боку, мова права виробляє особливі юридизовані механізми захисту 

від конфлікту, що додає їй (мові права) певної умовності щодо природної 

мови2.  

Мова права – це цілісна комунікативно-галузева підсистема 

літературної мови з певним набором характерних лінгвостилістичних і 

структурно-жанрових ознак, зумовлених специфікою правової сфери та 

комунікативно-професійними потребами в ній. Як надзвичайно важлива й 

соціально значуща сфера мовної комунікації, що забезпечує нормативно-

правове регулювання діяльності суспільства, мова права усе більше 

привертає увагу вчених і практиків із різних галузей знань (мовознавців, 

правознавців, істориків, термінознавців, лексикографів, 

нормопроектувальників, редакторів, експертів, програмістів тощо)3.  

Сьогодні феномен мови права є об’єктом вивчення низки наук: 

юридичних (загальна теорія держави і права, філософія права, історія 

держави і права, логіка права, юридична герменевтика, юридична техніка), 

філологічних (теорія мовної комунікації, стилістика, термінознавство, 

лексикографія, семасіологія, історія мови, прикладна лінгвістика, культура 

мови, судова риторика), а також формальної логіки, інформатики, філософії, 

соціології, історії, дипломатики, текстології тощо. Кожна з цих наукових 

галузей досліджує мову права доволі специфічно, розглядаючи феномен 

вербального втілення правової думки з різних позицій, у різних аспектах і 

площинах, за допомогою притаманних кожній науковій галузі наукових 

підходів і методів4.  

Мова права є професійною мовою і бездоганне володіння нею має 

забезпечити її безпомилкове вживання у правовій реальності. Варто також 

зазначити, що мова права – полісистемне утворення, яке охоплює відносно 

самостійні види мов: законів і підзаконних актів, правозастосовних актів, 

юридичної науки, освіти, журналістики тощо, а з урахуванням поділу права 

на окремі галузі та предметної специфіки останніх автори виділяють мову 



цивільного, кримінального, міжнародного тощо права, мову відповідних 

видів судочинства тощо5.  

Проблема мови права не тільки не втрачає з плином часу своєї 

актуальності і значущості, але й набуває нового теоретичного та 

практичного бачення як для правознавства, правотворчої, 

правозастосувальної та правоохоронної діяльності, так і для мовознавства в 

цілому, стилістики, герменевтики, текстології, термінознавства, теорії 

комунікацій, риторики, лексикографії тощо6.  

Деякі вчені вважають, що мова у правовій сфері є одним з видів 

соціальних діалектів, який наділений юридичними особливостями. З цього 

випливає, що юридична мова – функціональна варіація мови, один з видів 

соціальних діалектів, а закони і норми про мову і вся мовна техніка –

периферія мови: вони тільки пов’язані з юридичною мовою, але не рівні, а 

підпорядковані поняття7.  

Юридичне функціонування мови – особливе середовище, в якому 

існують свої внутрішні закономірності, що склалися у правотворчих і 

правозастосувальних процесах, закріплені у спеціальних законодавчих актах 

чи прийняті в юридичній практиці. Воно визначається рядом факторів як 

лінгвістичного (внутрішні тенденції розвитку системи у синхронному і 

діахронному плані, тенденції до аналітизму, економії мовленнєвих засобів, 

дія закону аналогії), так і екстралінгвістичного порядку (причинами 

соціального та політичного, ідеологічного характеру тощо). А.С. Піголкин 

характеризує мову права як мову офіційного документа, що виражає волю 

колективу, суспільства, має державно-владний характер і чітко визначену 

офіційну форму Мова права являє собою системне утворення, елементи 

якого тісно зв’язані між собою. Мова права є цілісною знаковою 

(вербальною) системою, котра покликана адекватно відображати правову 

дійсність сучасного суспільства. Вона призначена для фіксації, збереження і 

передавання юридично значущих результатів інтелектуальної 

(правоутворювальної) діяльності. Однак тут слід зауважити, що самою лише 

інтелектуальною діяльністю обмежуватися не можна8.  

Мова права повинна, з одного боку, бути єдиною, щоб забезпечити 

єдність у межах правової системи. З іншого боку, мова права має 

застосовуватися для різних цілей, тобто у різних сферах юридичної 

діяльності. Про слушність першого положення свідчить той факт, що мовою 

права послуговуються як законотворча діяльність, так і правова практика. 

Водночас мова права містить у собі низку відносно самостійних видів: – 

мову законодавства і підзаконних правових актів, – мову правозастосовної 

практики, – мову юридичної науки і юридичної освіти, – мова міжнародних 

договорів, угод, декларацій, мову юридичної журналістики, професійну 

мову юристів, публічну мову права та ін. 9.  



Крім того, предметна специфіка галузей права визначає додаткові 

особливості кожної з цих підмов, які у свою чергу також поділяються на 

декілька видів мови цивільного, кримінального, міжнародного права тощо, 

мови відповідних видів судочинства тощо. На підставі всебічного аналізу 

кожного із цих структурних компонентів мови права в сенсі класичної теорії 

стилів, що виявляє їх складну стилістичну специфіку, слушним є висновок 

про неспроможність традиційною системою функціональних стилів 

однозначно визначити стилістичний статус мови права Таким чином, 

зважаючи на яскраву специфічність, унікальність та функціональну 

автономність мови права, вона кваліфікується як окремий функціональний 

підстиль загальнолітературної мови10. 

Мова права – це функціональний різновид літературної мови з 

характерними лінгвостилістичними та структурно-жанровими ознаками, 

зумовленими специфікою правової сфери та комунікативно-професійними 

потребами в ній. Багаторівневість мови права як системи простежується 

насамперед на функціонально-стилістичному рівні. Серед юристів та 

лінгвістів поширені погляди про те, що мова права є видом офіційно-

ділового стилю. Проте в мові права використовуються специфічні мовні 

засоби, обмежити які рамками лише офіційно-ділового призначення 

неможливо. Маючи широку й відкриту сферу побутування, мова права 

характеризується функціонально-стильовою та жанрово-стильовою 

неоднорідністю11.  

Мова права послуговується засобами різних функціональних стилів: 

офіційно-ділового (сфера внутрішнього і міжнародного законодавства, 

правозастосування, судочинства, нотаріату, діловодства); наукового (сфера 

правничої науки й освіти); публіцистичного (засоби масової юридичної 

інформації, правова освіта населення, судові промови); розмовного (сфера 

усного професійного спілкування юристів)12.  

Кожен функціонально-стильовий різновид юридичної мови має свої 

специфічні ознаки, норми і правила використання мовних засобів залежно 

від ситуації та комунікативного завдання. Так, мова офіційно-ділових 

текстів, зокрема законодавчих актів, призначених регулювати суспільні 

відносини, характеризується офіційністю, узагальненістю, 

стандартизованістю, кодифікованістю, безособовістю, настановно-

інформативним характером, стилістичною нейтральністю, відсутністю 

індивідуально-авторських рис. Мова юридичної науки вирізняється 

логічністю, об’єктивністю й обґрунтованістю, фактологічною точністю, 

аргументованістю, узагальненістю та ін. Мова юридичної публіцистики, 

реалізуючи дві основні, нерозривно поєднані функції – інформативності і 

впливу, характеризується полемічною загостреністю, популярністю, 

образністю, експресивністю, відкритою оцінністю, поєднанням 



різностильових елементів у тексті, індивідуально-авторськими стильовими 

ознаками13.  

Розмовний стиль у юридичному мовленні, маючи основною 

функцією комунікативну, реалізує її у двох видах усного професійного 

спілкування офіційному і напівофіційному, або неофіційному. Останньому 

притаманні спонтанність (непідготовленість), неповнота або надлишковість 

мовних засобів, експресивно-емоційна забарвленість тощо14.  

Мові права у цілому властиві такі ознаки: офіційність; повнота; 

раціональна стислість; системність; логічність; об’єктивність; 

вмотивованість; однозначність; достовірність; зобов’язувально-

інформативний характер; зрозумілість, точність і визначеність; 

нейтральність; стандартизованість; сталість; нормативність мовних засобів 

тощо13.  

Будучи складною поліфункціональною підсистемою літературної 

мови, мова права виконує низку функцій, серед яких Н. В. Артикуца 

визначає як базові (загальномовні) і специфічні такі: номінативна 

(називання правових реалій і понять); гносеологічна (знаряддя й спосіб 

правового пізнання, оволодіння суспільно-правовим досвідом); аксіологічна 

(правової та морально-етичної оцінки); комунікативна (правового 

спілкування); регулювально-волюнтативна (правове регулювання людської 

поведінки та суспільних відносин через волевиявлення суб’єкта права та 

вплив на правосвідомість); культуроносна (збереження й передачі правового 

знання та правової культури); естетична (мовностилістична довершеність 

тексту закону як еталон для усіх юридичних документів). Актуалізація 

певного набору базових і специфічних функцій на мовленнєвому рівні 

залежить від мети і призначення, змісту і форми, жанру і стильової 

належності юридичного тексту. Враховуючи реальне використання мовних 

засобів як носіїв правової інформації, необхідно уточнити поняття мови 

права у площині соціально-історичної системи способів і правил словесного 

вираження понять і категорій, що вироблені та застосовуються з метою 

правового врегулювання поведінки суб’єктів суспільних відносин. На 

формування, розвиток та вдосконалення мови права впливають такі 

постійно діючі фактори: категоріальна будова суспільної свідомості; 

особливості правового світогляду; стан правової системи суспільства; 

особливості нормотворчої діяльності; рівень розвитку юридичної техніки; 

стан літературної мови, потенціал його ресурсів як засіб вираження правової 

інформації14.  

Отже, мова права є цілісною знаковою системою, котра покликана 

відображати правову дійсність сучасного суспільства. Вона призначена для 

фіксації, збереження і передавання юридично значущих результатів 

інтелектуальної (правоутворювальної) діяльності. Мова права повинна, з 

одного боку, бути єдиною, щоб забезпечити єдність в межах правової 



системи. З іншого боку, мова права має застосовуватися для різних цілей, 

тобто у різних сферах юридичної діяльності. Про слушність першого 

положення свідчить той факт, що мовою права послуговуються як 

законотворча діяльність, так і правова практика. Також слід відмітити, що 

мова виконує такі найважливіші функції: інтегративну – об’єднує людей, 

формує в них відчуття групової єдності, а отже, сприяє перетворенню 

населення на суспільство; організаційну – стає засобом планування, 

мобілізації зусиль, адекватної передачі волі одних елементів суспільства 

іншими; регулювальну – забезпечує здатність підтримувати й відтворювати 

високу інтенсивність внутрішніх зв’язків, за допомогою яких поширюється 

інтелектуальний і моральний досвід, накопичений суспільством. Ці функції 

мова найуспішніше виковує тільки тоді, коли вона пристосована саме до 

його менталітету, умов існування і стала спільним надбанням для всіх його 

членів15.  
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Galiy Maryna. Language law - basic phenomenon of ukrainian style 

literary language  

Ukraine's accession to the international community envisages changes in 

the law-making and law enforcement activities, research and teaching of legal 

disciplines. The essential role of communications technology, which requires for 

its improvement, in-depth study of language rights and perfect possession of 

lawyers. The accuracy and clarity of legal language, their adequate 

implementation language, the correct and uniform use of legal terminology 

largely determine the effectiveness of jurisdictional activity, contributing to the 

full protection of the rights of individuals, legal persons, society and state. The 

very nature of regulation inevitably requires language skills. This knowledge is 

necessary to analyze the texts of laws and other legal documents. So, it is right 

seamless sign system, which is designed to reflect the legal reality of modern 

society. It is intended for fixation, preservation and transfer of intellectual legally 

significant activities. Language rights must, on the one hand, to be united, to 

ensure unity within the legal system. On the other hand, it has the right to apply 

for different purposes, ie in different areas of legal activity. These functions most 

successfully forged it only when it is adapted to its mentality, living conditions 

and become common heritage to all its members.  

Key words: language of law, document, style, language means, 

legislation. 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Запишіть текст відповідно до пунктуаційних норм. 

Поясніть написання виділених словосполучень. Трьома-чотирма реченнями 

передайте зміст тексту. 

Діяльність вищої освіти регулюється значною кількістю нормативно-

правових актів. Їх збільшення зумовлено процесами реформування вищої 

освіти орієнтацією України на європейську інтеграцію надання можливості 

громадянам свободи здобуття освіти будь-якого рівня.  

Європейська інтеграція полягає у впровадженні Є(є)вропейських 

Н(н)орм і стандартів в освіті науці техніці реалізації положень 

Б(б)олонської Д(д)екларації. Вдосконалення вищої освіти в Україні 

передбачає перш за все запровадження в системі вищої освіти і науки 



передового досвіду розвинутих країн світу та її інтеграцію у міжнародне 

науково-освітнє товариство а саме перехід до динамічної ступеневої 

системи підготовки фахівців що дасть змогу задовольняти можливості 

особистості в здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівня за 

бажаним напрямом відповідно до  її здібностей та забезпечити їх 

мобільність на ринку праці. 

Розбудова національної освіти та її реформування відбуваються 

шляхом розроблення та видання нових нормативних актів. Значна їх 

кількість дала можливість авторам науково-практичного коментаря 

З(з)акону П(п)ро вищу освіту зробити висновок навіть про формування в 

Україні нової галузі законодавства освітнього законодавства України. В 

коментарі зазначається що відносини у сфері освіти мають складний і 

багатоплановий характер унаслідок чого склалася певна і відносно 

відокремлена система нормативних актів що їх регламентують. Значущість 

цих відносин для суспільства держави й особи а також кількість і 

системність чинних нормативно-правових актів що регулюють свідчать про 

створення галузі освітнього законодавства. 

Уся сукупність законодавства формується із значної кількості 

правових норм які містяться в К(к)онституції України З(з)аконах України 

П(п)остановах В(в)ерховної Р(р)ади України У(у)казах П(п)резидента 

України нормативно-правових актах М(м)іністерства О(о)світи і 

Н(н)ауки України та інших Ц(ц)ентральних О(о)рганів В(в)иконавчої 

В(в)лади. 

Нормативно-правові акти визначають права й обов’язки суб’єктів 

навчально-виховного процесу питання організації навчального процесу 

порядок складення курсових і державних істиків встановлення 

педагогічного навантаження порядок переведене я студенів до інших ВНЗ їх 

відрахування тощо. Таким чином створюється національна нормативно-

правова база у сфері освіти (М.Панов). 

 

Вправа 2. Наведіть приклади сталих словосполучень 

(фразеологізмів), які найчастіше використовуються у професії юриста. 

Складіть з ними речення. 

 

Вправа 3. До поданих ненормативних слів та словосполучень, які  

вживаються в  наукових текстах, доберіть нормативні.  

Відзив, в залежності, заключения, висновки по викладеному, 

відмінити, в деякій мірі, в кінці кінців, для наглядності, добавити, 

доказувати, досвід по розробці, задіяти, константувати, між тим, примірний, 

при наявності, приступати (до чого), навик, мова йде про, намітити, 

перечислити, підготовити, не дивлячись на, направляти, область 

виробництва, оточуюче середовище, по крайній мірі, поступати, пред’явити, 



при виробленні, признавати, приймати до уваги, приміняти, при таких 

умовах, рішити проблему, рахувати що, протирічити. 

Довідка: деякою мірою, залежно від, висновок, закінчення, зрештою, 

врешті-решт, висновки з викладеного, скасувати, перенести, для унаочнення 

(увиразнення), додати, доводити, розпочинати, починати, відгук, залучити, 

констатувати, тим часом, скеровувати, спрямовувати, звертати, галузь 

виробництва, приблизний, орієнтовний, довкілля, навколишнє середовище, 

принаймні, щонайменше, за наявності, у разі, навичка, показувати, 

подавати, вступати до, надходити, чинити, під час вироблення, для 

вироблення, визнавати, брати до уваги, застосовувати, йдеться про, за таких 

обставин, у таких обставинах, накреслити, запланувати, перерахувати, 

перелічити, підготувати, незважаючи на, розв’язати проблему, вважати що, 

суперечити 

 

Вправа 4. Визначте, які варіанти словосполук нормативні. Уведіть їх 

у речення наукового стилю.  

На сьогоднішній день – на сьогодні, залежно від умов – в залежності 

від умов, у найближчий час – найближчим часом, вибачте мені – вибачте 

мене, прийняти до уваги – взяти до уваги, незважаючи не труднощі – не 

дивлячись на труднощі, по місяцях – щомісяця, вислати листа – надіслати 

листа. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання: 

1. Науковий текст має таку структуру:  

а) вступна, дослідна, висновкова частини; 

б) інформаційна, гіпотезна і підсумкова частини; 

в) висновкова, вступна, дослідна частини; 

г) вступна, образна, рекомендаційна частини. 

2. У вступній частині наукового тексту здійснюється: 

а) опис дослідження та його результати; 

б) окреслення проблеми, мети і завдань, гіпотези і методів 

дослідження; 

в) регламентація висновків і рекомендацій для проведення 

подальших наукових досліджень; 

г) встановлення категоріального апарату і виклад дослідної частини 

наукової розвідки. 

3. Порушенням вимог до наукового тексту є: 

а) чітке структурування на розділи і параграфи; 

б) відсутність понять, які можна тлумачити однозначно; 

в) уникання повторів, зокрема, висновків; написання яких 

передбачає новий рівень систематизації й узагальнення; 

г) наявність авторського «Я». 



4. Короткий перелік проблем, досліджуваних у науковому тексті, порядок 

розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція – це: 

а) план; 

б) структура; 

в) проблематика; 

г) жанр. 

5. Нове знання, здобуте під час наукової діяльності та зафіксоване на носіях 

наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття, – це: 

а) наукові висновки; 

б) науковий результат; 

в) науковий звіт; 

г) уміння й навички. 

6. План наукового тексту, в якому послуговуються називними реченнями, в 

яких головний член (підмет) виражений іменником або субстантивною 

частиною мови (прикметником, дієприкметником) тільки у формі називного 

відмінка: 

а) складний; 

б) питальний; 

в) номінативний; 

г) тезовий. 

7. Коротко сформульовані основні положення доповіді ,лекції, статті тощо – 

це: 

а) план; 

б) тези; 

в) реферат; 

г) рецензія. 

8. Конспект, створений переважно з цитат, джерело дослівних висловлювань 

автора, називається: 

а) плановий; 

б) текстуальний; 

в) вільний; 

г) тематичний. 

9. Уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з 

точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку: 

а) цитата; 

б) анотація; 

в) покликання; 

г) купюра. 



10. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
Так оформлюється бібліографічний опис джерел: 

а) книги одного, двох, трьох авторів; 

б) книги чотирьох авторів; 

в) навчальні програми; 

г) розділ або інша складова з книги. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Згадайте особливості наукового стилю української мови. 

Схарактеризуйте його різновиди. 

2. Визначте особливості наукового тексту? 

3. Опишіть структуру наукового тексту. 

4. Які загальні вимоги висуваються до наукового тексту? 

5. Які види планів наукового дослідження ви знаєте? 

6. Що таке тези наукового дослідження? 

7. Як складаються вторинні тези наукового тексту? 

8. Як оформлювати конспект першоджерела? 

9. Як слід конспектувати наукову інформацію, що сприймається на 

слух? 

10. Перелічіть вимоги до конспекту. 
11. Які види конспектів ви знаєте? 
12. Що таке покликання на джерело? 

13. Яку роль у науковому тексті відіграє цитата? Як оформлюються 
цитати у юридичних наукових текстах? 

14. Які способи розташування літератури у списку використаних джерел 
ви знаєте? 

15. Згадайте, як здійснюється бібліографічний опис джерел у науковому 
тексті. 

16. Схарактеризуйте структуру анотації. 
17. Перелічіть види анотацій. 
18. Що таке реферат? 

19. Як класифікуються реферати? 
Література 

Основна: 
9. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для 
юристів: навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, 
А. К. Павлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с. 
10. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / 
А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Арій, 2008. – 424 с. 



11. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник 
/ О.А.Лисенко, В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
12. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник 
/ С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 
 

Додаткова: 
13. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування / А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 
14. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 
3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
15. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень  : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. 
Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левина, І. М. Корніловська. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Київ  : ІНКОС; Центр учбової літератури, 2007. – 672с. 
16. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. 
Мозговий. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 
2008. – 592с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, спонукає до 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, рекомендована 
тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності 
та інтерес до такої роботи. Ці завдання складають варіативні частини 
модулів, а їх виконання заохочується додатковою сумою балів. 

Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 
Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, усної доповіді, 

доповіді-презентації з визначеної теми 
Написання і захист реферату з визначеної теми. 
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в студентській 

науковій конференції. 
Підготовка публікації в наукових виданнях. 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи студентів 

Рекомендована тематика презентацій і рефератів: 

1. Специфіка мовної і мовленнєвої діяльності юриста. 

2. Комунікативна компетентність як складова професіоналізму 

сучасного юриста. 

3. Проблеми сучасного мовного законодавства в Україні. 

4. Заборони української мови у ХІХ – на поч. ХХ ст. 

5. Валуєвський циркуляр: причини прийняття та наслідки. 

6. Емський указ про заборону української мови. 

7. Політика Центральної Ради щодо української мови. 

8. Радянська політика українізації: причини, перебіг, наслідки. 

9. Етапи у розвитку юридичного термінознавства. 

10. 1922 – 1933 рр. – «золотий вік» українського юридичного 

термінознавства. 

11. Історія української лексикографії у постатях. 
12. Сучасна українська лексикографія. 
13. Основні етапи історії української мови. 
14. Внесок Івана Котляревського в сучасну українську літературну 

мову. 

15. Внесок Тараса Шевченка в сучасну українську літературну мову. 

16. Внесок Івана Франка у розвиток української юридичної термінології. 
17. Юридична термінологія крізь призму української художньої 

літератури. 

18. Архаїзми й неологізми в сучасній українській літературній мові. 
19. Офіційно-діловий стиль у мовленнєвій діяльності юриста. 



20. Епістолярний стиль у мовленнєвій діяльності юриста. 
21. Розмовний стиль у мовленнєвій діяльності юриста. 
22. Сучасний молодіжний жаргон. 
23. Особливості мови асоціальних елементів (злодійське арго). 
24. Поняття про мовний «суржик». 
25. Сучасний студентський сленг. 
26. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. 

27. Шляхи поповнення юридичної термінології. 

28. Термін і номінатив: спільне і відмінне. 
29. Мовленнєвий етикет працівника юридичної сфери. 

30. Економічна термінологія як складник професійної лексики юриста. 
31. Слово – головна рушійна сила професіоналізму сучасного юриста. 

32. Спілкування як соціальний феномен. 
33. Культура публічного мовлення: традиції античності і сучасність. 
34. Сучасне комунікативне середовище: мовленнєвий етикет і культура 

спілкування. 

35. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної 

культури майбутнього юриста. 

36. Комунікативні процеси у професійному спілкуванні правників. 
37. Бар’єри у спілкуванні правників. 
38. Становлення української графіки. 
39. Становлення українського правопису другої половини ХІХ – ХХ ст. 

40. Типові помилки в сучасній українській телерекламі. 
41. Типові помилки усного професійного мовлення юриста. 
42. Комунікативні особливості проведення прес-конференції. 
43. Комунікативні особливості юридичної консультації. 
44. Проблеми мовного оформлення юридичних термінів. 
45. Гендерні особливості спілкування. 
46. Розвиток писемної юридичної комунікації. 
47. Невербальні ресурси комунікації юристів. 
48. Переклад як вид мовленнєвої діяльності. 
49. Проблеми перекладу юридичної термінології. 
50. Специфіка літературного редагування юридичного тексту. 

 
Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних 

завдань: 
– написання і захист реферату з визначеної теми 
10 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад 

матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі 
глибоких знань правових джерел і наукової літератури, вільного володіння 
матеріалом теми, наявністю власних суджень та самостійністю висновків, 
робота має логічну та оригінальну структуру, її оформлення повністю 
відповідає встановленим вимогам. 



8 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але відсутні 
елементи наукової творчості. 

6 балів – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент не 
володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі 
теоретичні положення. 

Студентам, які беруть участь у позанавчальній науковій роботі – в роботі 
наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. При 
цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну 
роботу, не перевищуватиме 100 балів. Виконання індивідуальних завдань 
для самостійної роботи розраховано на встигаючого студента і 
рекомендовано студентам, які опанували базовий зміст навчальної програми 
і мають здібності та інтерес до наукової роботи. Враховуючи рівень 
складності цих завдань, студент не може виконати більше двох з них 
протягом семестру. 



ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 

навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Модульно-рейтингова система організації навчального процесу – це така 

організація навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної 

дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання 

змістових модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань, 

умінь і навичок здійснюється за рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка передбачає 

перехід від констатуючого до накопичувального статусу балів. Необхідною 

умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи: 

0,01 б. – за кожне відвідане лекційне заняття (за наявності конспекту); 

0,1-1 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного 

характеру) на лекційному чи практичному занятті в ході 

фронтального опитування; 

0,1-1 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини); 

0,5-1 б. – тест (10 питань – 0,5 балів, 20 питань – 1 бал); 

0,5-1 б. – формулювання змістовних запитань до доповідача; 

0,1-1 б. – складання словника основних понять і термінів (глосарію) до 

теми на занятті біля дошки; 

0,5-1 б. – творче завдання на картці не тестового характеру (залежно від 

рівня складності – максимально 3 бали (визначається за 

конкретне завдання)); 

1-6 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим навантаженням до 

теми лекційного чи практичного заняття (за погодженням з 

викладачем); 

1-5 б. – підготовка есе чи презентації; 

1-5 б. – виконання практичного завдання (виконання тренувальних 

вправ; підготовка промови); 

1-10 б. – підготовка реферату (вимоги: повинен мати науковий характер, 

написаний з використанням не тільки підручників, але й 

наукових статей, монографій тощо, максимальна оцінка залежить 

від складності теми); 

1-20-40 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, 

публікація тез та статей (залежно від досягнень, зайняття 

призових місць, рівня конкурсу тощо) (додаткові бали). 

Середня оцінка за практичне заняття – 6 балів. Вона може не 

обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових завдань. 

Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма 



студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком викладача 

є забезпечення дидактичними завданнями всіх студентів, які бажають і 

можуть набрати максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання 

між студентами. 

Приклад: відповідь – 1 б. (усна відповідь на конкретне питання на 

практичному занятті) +1 б. (складання словника основних термінів і понять 

до теми практичного заняття) + 1 б. (виконання практичного завдання) + 1 

б.  (розв’язання тестового завдання) = 6 балів. 

Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної теми 

практичного заняття, а їх виконання є частиною оцінки з навчальної 

дисципліни. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на практичному занятті: 

1 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання практичного 

заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання матеріалу, 

глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми, рекомендовану 

планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. 

Відповідь вирізняється багатством і точністю використаних термінів. 

Матеріал викладається послідовно й логічно. У розумінні та викладі 

навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. 

Після завершення доповіді відповідає на всі питання викладача та 

товаришів. (При цьому викладач має право поставити до трьох коротких 

питань за темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював 

студент). 

0,5 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 

припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану викладачем у плані практичного заняття. Дає відповіді на 

запитання викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

0,4 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 

подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий до 

конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. 

Відповідає на поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі 

сторонньою допомогою виправити їх. 

0,3 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту («ксерокопії»), без 

допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові 

помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання 

тільки зі сторонньою допомогою. 

0,2 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 

поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та студентів 

відповісти не може. 

0, 1б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 

питання. 



Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг студента. (За 

повний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Риторика» студент має 

можливість отримати 20 балів, за підготовку всіх практичних занять з цієї 

дисципліни – 30 балів. Оцінка за кожне практичне заняття складає 6 балів). 

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців є інформаційно-дидактичне 

забезпечення всіх елементів навчального плану. Особливу увагу необхідно 

приділити методичному забезпеченню організації самостійної роботи та 

виконанню індивідуальних завдань студента. 

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями професійної 

компетентності у три групи: достатній, елементарний і високий рівень 

підготовки, кожному з яких відповідають завдання відповідного ступеня 

складності. 

Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний характер, 

орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, передбачає 

опанування понять і термінів, основних категорій, забезпечує базу для 

подальшої роботи над матеріалом. У виконанні завдань цієї групи 

рекомендується складання опорних конспектів та ведення словника 

риторичної термінології, систематична робота на заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер, вимагає 

самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених програмою до 

самостійного опрацювання, аналізу інформації та здатності представити 

матеріал належним чином, вміння застосовувати набуті знання у вирішенні 

типових практичних ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент 

вільний у виборі видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною 

модуля, оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідний характер, спонукає до 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, рекомендована 

тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності 

та інтерес до такої роботи. Ці завдання складають варіативну частину 

модуля і їх виконання заохочується додатковою сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, передбачені 

планом самостійної роботи, а також під час поточного тестування чи 

співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний рівень засвоєння 

студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 

опрацювання (4-6 балів за кожну із тем) (зокрема, під час практичних 

занять). Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 

використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до оцінки 

навчальних досягнень студента. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» слід самостійно виконати всі дидактичні 



завдання, передбачені її програмою та відповідним методичним 

забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів, тезовий 

виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання практичних 

завдань для самостійної роботи, виконання тренувальних вправ, складання і 

виголошення ораторських промов різних типів). У додатковому контролі 

засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, 

потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна 

контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь навчальний матеріал 

змістового модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих завдань, 

серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу 

«Риторика», орієнтовані на з’ясування рівня сформованості знань з курсу, 

функціонально спрямовані на розвиток професійного мовлення. Засвоєні 

студентом знання, якими він оперує, шукаючи правильну відповідь на 

питання тестового завдання, є необхідною передумовою виконання 

останнього, а не самоціллю тестування. 



ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
Поточна модульна робота  

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

Варіант 1 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Мова – це  

а) набір слів, словосполучень, речень; 

б) обмін жестами, мімікою, пантомімікою; 

в) засіб оформлення технічної документації з допомогою символів; 

г) єдина, цілісна, складна система знаків: фонем (звуків), морфем 

(частин слова), слів, речень, яка служить для називання предметів, 

явищ об’єктивної дійсності та понять, є засобом спілкування, обміну 

думками і формування думок. 

2. Національна мова – це:  

а) літературна мова; 

б) сукупність усіх слів, граматичних форм та особливостей вимови 

людей, які спілкуються цією мовою; 

в) територіальні діалекти і мова фольклору; 

г) соціальні й територіальні діалекти. 

3. Мова правознавчого спрямування виконує такі специфічні функції:  

а) номінативну, пізнавальну, аксіологічну; 

б) комунікативну, філософську, світоглядну; 

в) естетичну, розвивальну, виховну; 

г) відтворювальну, об’єктивну, документальну. 

4. Мовними засобами наукового стилю є:  

а) діалектизми, жаргонізми, загальновживані слова; 

б) абстрактні слова, громадсько-політична, загальновживана 

лексика; 

в) спеціальні терміни, абстрактні слова і поняття, формули; 

г) уживання в переносному значенні наукових, спортивних, 

музичних, військових та інших термінів. 

5. Тексти офіційно-ділового стилю мають такі різновиди:  

а) законодавчий, юридичний, адміністративно-канцелярський, 

дипломатичний; 

б) стиль ЗМІ, художньо-публіцистичний, законодавчий; 

в) дипломатичний, законодавчий, науково-популярний; 

г) адміністративно-канцелярський, науково-популярний, розмовний. 



6. Характерними мовними засобами епістолярного стилю є:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-

економічними термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної 

лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-

канцелярської термінології, номенклатурних найменувань, 

специфічної фразеології (порушити питання, скоїти злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників 

(виконавець, проведення, прогнозування), використання абстрактної 

лексики, велика кількість цитат, посилань на першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, 

широкий спектр засобів інтимізації, вільне застосування оцінно-

фамільярної лексики і фразеології.. 

7. Культура мови – це  

а) галузь мовознавства, яка кодифікує норми, стандарти 

репрезентації мовної системи; 

б) сукупність прийомів відбору та сполучень мовних засобів, 

зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування; 

в) дотримання мовного етикету; 

г) розділ мовознавства, який вивчає лексичну систему мови. 

8. Тавтологія як логічна помилка мовлення розташована у такому рядку: 

а) гарячий сніг, живий труп, страшно красивий; 

б) моя автобіографія, захисний імунітет, забезпечення безпеки; 

в) депутати обираються народом, думку висловлюється юристами, 

закон становить собою нормативно-правовий акт вищої юридичної 

сили; 

г) адресант, адресат, адрес, адреса. 

9. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів бегство из 

мест заключения розташований у рядку: 

а) бігство з міст ув’язнення; 

б) бігство з місць ув’язнення; 

в) втеча з міст ув’язнення; 

г) втеча з місць ув’язнення. 

10. Предметом лексикографії є: 

а) збирання слів тієї чи іншої мови, систематизація їх, опис 

словникового матеріалу; 

б) вивчення семантики слів, словосполучення; 

в) польові дослідження зразків усної народної творчості; 

г) з’ясування значення фразеологізмів. 

11. Приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також 

зукраїнізованих словах іншомовного походження. У якому рядку всі слова 

вимовляються з цим звуком? 



а) …рати (іменник), …атунок, …речний, …рунт, …удзик; 

б) …рати (дієслово), …ривня, …уля, …уральня, …риф; 

в) …ромадянин, …ромадський, …валтувати, …рунтомір, …уркіт; 

г) …рек, …речаний, …рунтовний, …онт, …анок. 

12. Нормативним у числівниках є такий наголос: 

а) оди надцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

б) одина дцять, сімдесЯ т, чотирна дцять, вісімдесЯ т; 

в) одина дцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

г) оди надцять, сімдесЯ т, чотирна дцять, вісімдесЯ т. 

13. Нормативними є вживання таких словосполучень: 

а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню 

української мови; 

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення 

української мови; 

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню 

української мови; 

г) торгові організації, сдавати екзамени, курси вивчення української 

мови. 

14. В якому рядку в усіх словах на місці крапок треба вставити знак 

м’якшення: 

а) сіл…ський, генерал… ський, звіл… нятися, учител… ський; 

б) волин… ський, арал… ський, оболон …ський, велетен… ський; 

в) уман… ський, київ... ський, припят… ський, урал… ський; 

г) студент…ський, україн…ський, білопіл…ський, віден…ський. 

15. У якому рядку порушено орфографічні норми: 

а) сфотографувати, кременчуцький, виїзний, оббивка; 

б) збаражський, зпотворити, дріжжі, льняний; 

в) спалахнути, запорізький, корисливий, возвеличити; 

г) сховати, від’їжджати, жовтогарячий, піднісся. 

16. Який варіант перекладу словосполучення «следующий вопрос» 

правильний? 

а) подальше питання; 

б) наступне питання; 

в) слідуюче питання; 

г) наступаюче питання. 

17. Який із варіантів речень правильний? 

а) На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена 

європейського демократичного співтовариства називаються здатність до 

самоорганізації, незалежність, висока самосвідомість, впевненість у своїх 

силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною 

відповідальністю. 



б) Сьогодні велика роль у подоланні соціальних хвороб належить 

робітникам освіти та культури. 

в) Наявність зацікавленості допомагає висловити своє сприйняття, 

розуміння, відношення до почутого або побаченого. 

г) Усі охочі можуть узяти участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади. 

18. Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, лексичне 

значення слів, уживання та походження, лексико-семантичні зв’язки між 

словами: 

а) лексикологія; 

б) лексикографія; 

в) морфологія; 

г) фразеологія. 

19. Висловлюють подяку по-українськи так: 

а) Дякую Вас за вчасну відповідь. 

б) Щиро дякую Вам… 

в) Дозвольте подякувати Вас за добре слово. 

г) Спасіба Вам, що… 

20. Ви прийшли на судове засідання, в коридорі зустріли колегу і 

привіталися: 

а) Добрий день, колего! 

б) Доброго дня, пане Іване Петровичу! 

в) Драстуйте, Іван Петрович! 

г) Привіт, колега! 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

За що говорять комплімент і як його треба робити? 

 

Завдання 3. Запишіть прізвища, імена, по батькові у формі 

кличного відмінка. Сформулюйте висновки щодо особливостей 

відмінкових закінчень.  

Юлія Геннадіївна, студент Пилипенко, пан курсант, добродій Юрій, 

Дмитро, Наталя Петрівна, Неллі відповідач, свідок, водій, адвокат, голова 

зборів, юрист, комісія, громадянин Яків Васильович, Хома Лукич, Нінель 

Василівна, завідувач кафедри, Антін, Валерій Олексійович, Ілля 

Миколайович, Любов Петрівна, пан Олександр, громадянин Євген, слухач, 

виконавець, Михайло Петрович, Геннадій Васильович, громадянка Наталя, 

позивач Галина, Марія Григорівна, Наталія Яківна, Василь Арсенійович, 

юрист Денис Леонідович, пан Олег, завідувач кафедри, секретар Інна 

Іллівна, засновник фірми, адвокат, суддя, слухач Оксана, Микола Юрійович, 

Галина Сергіївна, пані Олена, Юрій Давидович, пан Олександр, Наталія 

Федорівна, пан голова, співробітник Михайло; колега Василь, Валерій 



Петрович, позивач Ігор Васильович, Сергій Ігорович, відповідач Кириченко, 

суддя Андрій.  

 

Завдання 4. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 

З допомогою електронних приладів можно навчити складним 

маніпуляційним діям. Їх аналіз надає можливість проведення класифікації 

по двом критеріям. Визначено більш пізнішій строк подання документів. 

Держава зацікавлена в постійному протіканні іноваційних процесів. Згідно 

закону та у відповідності до нормативних актів, промисловий зразок – це 

результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання. 

Заняття по українській мові завершено написанням модульної контрольної 

роботи. Він звик у всьому наслідувати прикладу старшого брата. У заяві 

співробітник Чорная О.В. просила надати відпустку для догляду за 

дитиною. По темі його роботи питання були відсутня.  

 

Провідний викладач  _____________    _____Сарапин В.В._________  

( підпис)  (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри ________________     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)  (ініціали та прізвище)       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з дисципліни 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» проводиться за 
результатами поточного та підсумкового модульного контролю (екзамену). 
До підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які Ви отримали 
за виконання додаткових завдань або за участь у позанавчальній науковій 
роботі (див. табл.). 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 
оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим переведенням 
оцінок до національної шкали та шкали ЄКТС у такому порядку: 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Шкала 

оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням навчальної дисципліни та 

підсумковим контролем 

 
 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

1. Українська мова як основоположний засіб спілкування юриста. 

2. Поняття про національну мову та її складники. 

3. Сучасна українська літературна мова, її ознаки. 

4. Становлення  нової української літературної мови. Мовотворча 

діяльність Тараса Шевченка. 

5. Функції мови в суспільстві. 

6. Державна мова та її функції. 

7. Державна й офіційна мови: спільне і відмінне. 

8. Законодавчі акти про мову в Україні. 

9. Проблеми реалізації Закону України «Про засади державної мовної 

політики». 

10. Мова правознавчого спрямування: поняття й особливості. 

11. Функціональні стилі української мови. 
12. Науковий стиль, його ознаки. 
13. Різновиди і жанри наукового стилю. 
14. Офіційно-діловий стиль, його ознаки. 

15. Різновиди і жанри офіційно-ділового стилю. 

16. Публіцистичний стиль, його функції й ознаки. 
17. Епістолярний стиль, його різновиди. 
18. Розмовний стиль та його ознаки. 
19. Специфіка розмовного стилю у професійній комунікації юриста. 
20. Культура мови і культура мовлення: спільне й відмінне. 
21. Ознаки культури мовлення юриста, вимоги до нього. 
22. Чистота мовлення та її складники.  
23. Просторічні слова. Вульгаризми. Жаргонізми. Діалектизми. Суржик. 

24. Службовий мовний етикет юриста. 
25. Етикетні мовні формули у спілкування юриста. 
26. Поняття про лексикографію. Українська лексикографічна традиція. 
27. Основні типи словників сучасної української літературної мови. 
28. Сучасні юридичні словники. 
29. Норми мови, їх різновиди та характеристика. 
30. Орфоепічні норми української мови. 
31. Загальні норми вимови голосних звуків в українській мові. 
32. Норми вимови приголосних звуків. 
33. Засоби милозвучності української мови. 
34. Акцентуаційні норми (наголошування). Типові акцентуаційні помилки 

у професійному мовленні юриста. 

35. Орфографічні норми. 
36. Написання слів разом, окремо та через дефіс. 



37. Не з різними частинами мови. 

38. Велика буква у власних назвах. 
39. Правила вживання апострофа. 
40. Правила вживання м’якого знака. 
41. Пунктуаційні норми. 
42. Розділові знаки у простому реченні. 
43. Розділові знаки у складносурядному реченні. 
44. Розділові знаки у складнопідрядному реченні. 
45. Розділові знаки у складному безсполучниковому реченні. 
46. Особливості оформлення прямої мови. 
47. Морфологічні норми. 

48. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому відмінку 
однини. 

49. Особливості перекладу російського прийменника по в українській 

мові. 

50. Особливості перекладу іншомовних власних назв.  
51. Правила утворення і написання чоловічих і жіночих імен по батькові. 

52. Відмінювання кількісних числівників. 
53. Відмінювання порядкових числівників. 
54. Закономірності поєднання числівника з іменником. 
55. Ступені порівняння прикметників. 
56. Помилки у використанні дієприслівникових зворотів. 
57. Синтаксичні норми. 
58. Стилістичні норми. 
59. Лексичне багатство мови юриста. 
60. Поняття про професіоналізми та способи їх утворення. Юридичні 

професіоналізми. 

61. Синоніми, пароніми та омоніми в професійному мовленні юриста. 
62. Фразеологія правничої мови, її застосування в професійній діяльності 

юриста. 

63. Слова іншомовного походження у мовленні юриста. 
64. Складні випадки перекладу і редагування юридичних текстів. 
65. Поняття юридичного терміна, його ознаки. 
66. Основні класифікації юридичних термінів. 
67. Основні шляхи поповнення юридичної термінології. 
68. Усне професійне спілкування юриста та його особливості. 
69. Вимоги до усного ділового мовлення.  
70. Форми усного ділового спілкування. 
71. Специфіка усного професійного монологу. 
72. Особливості усного професійного діалогу. 
73. Нарада: види, підготовка, регламент. 
74. Мовна специфіка наради. 



75. Роль голови в ефективному проведенні наради, вимоги до його 
мовлення та організації комунікативної діяльності. 

76. Поняття про публічний виступ, його мету й завдання. 
77. Види публічних виступів юриста. 
78. Жанри публічних виступів юриста. 

79. Види промов, вимоги до їх підготовки, виголошення та аналізу. 
80. Вимоги до проведення дискусії.  
81. Вербальні й невербальні засоби комунікації юриста. 
82. Особливості підготовки до публічного виступу. 
83. Композиція усного виступу.  
84. Вимоги до мовлення доповідача. 
85. Специфіка проведення юридичної консультації.  
86. Мовні і мовленнєві особливості судової промови. 

87. Специфіка службової телефонної розмови юриста,  
88. Логічні компоненти та правила ведення службової телефонної 

розмови. 

89. Етичні питання використання мобільних телефонів. 
90. Ознаки писемної мови. 
91. Документ як основний вид ділового спілкування. 
92. Функції документа. 
93. Загальні вимоги  до документа. 
94. Технічні вимоги до документа. 
95. Формуляр документа. 
96. Поняття про реквізит документа. 
97. Загальні правила оформлення основних реквізитів документа. 
98. Мовностильові ознаки документа. 

99. Текст як основа службового документа. 
100. Класифікація документів. 
101. Документи щодо особового складу та їх характеристика. 
102. Особливості складення заяви. 
103. Особливості складання резюме. 
104. Особливості складання характеристики. 
105. Довідково-інформаційні документи. 

106. Поняття про протокол, його види та вимоги до оформлення. Витяг з 
протоколу. 

107. Службова записка, особливості її складання. 
108. Доповідна записка. 
109. Пояснювальна записка. 
110. Класифікація юридичних документів. 
111. Правильність укладання документів: службова записка, протокол, 

витяг з протоколу.  

112. Характеристика цивільно-процесуальних документів. 



113. Протокол процесуальної дії, його мовні особливості. 
114. Основні кримінально-процесуальні документи та їх характеристика. 

115. Процесуальні акти-документи в адміністративному судочинстві. 

116. Господарсько-процесуальні документи. 

117. Постанова суду, її мовні особливості. 
118. Особливості складання адміністративних документів. 
119. Особливості складання договору. 
120. Класифікація листів та їх характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ВИКОРИСТАНОЇ 
І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО 

ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЛІТЕРАТУРИ, ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 
 

Нормативно-правові документи 
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, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року 
№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року 
№ 586-VII: Постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/750-18 

 
Література 
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