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Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування юриста 

Практичне заняття 1 

Тема: 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.  

План 

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. 

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 
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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 
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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? 

 

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.  

 

Практичне заняття 2 

Тема: 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.  
План 

1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. / 

Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Книга, 2010. – 252 с. 
8. Зубков М. Г. Українська мова : Універсальний довідник / М. Г. Зубков. 

– 3-тє вид., випр. і доп. – Харків : Школа, 2006. – 496с. 
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 с.  

13. Українська мова: Енциклопедія. – Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.  
 

Практичне заняття 3 

Тема: 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.  
 

План 
1. Поняття мовної норми.  

2. Становлення норм сучасної української літературної мови. 

Орфоепічні норми: 

– засоби милозвучності української мови;  

– особливості вимови голосних звуків;  
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– 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. 

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. 
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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 
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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). 

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. 
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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. 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. 

12. Українська мова: Енциклопедія. – Київ : Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004.  
 

Практичне заняття 4 

Тема: 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.  
 

План 
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;   
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– 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. 

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 
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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;  
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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. 

 

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. 
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 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.  
14.  

Модуль 2. Ділова й наукова комунікація як складники фахової 

діяльності юриста комунікація юриста 

Практичне заняття 5 

Тема: 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. 
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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. 

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. 
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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».   
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. 

 
Практичне заняття 6 

Тема: 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.  

План 
1. Перемовини як обговорення певного питання з метою з’ясування позицій 

сторін або підписання угоди.  

2. Види зборів, етапи їх проведення.  
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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. 

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 
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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.  

 
Література 

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. 
 

Практичне заняття 7 

Тема: Документація з кадрово-контрактних питань 

Основні поняття і терміни: документи з кадрово-контрактних 

питань, резюме, автобіографія, характеристика, рекомендаційний лист, заява, 
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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.  

План 
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. 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Поясніть вислів Ю.Кульбабської. 

Від правильно оформленого документа залежить доля розпочатої 

справи. 
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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. 
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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). 
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. 
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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. 

Практичне заняття 8 

Тема: 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.  

План 
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. 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Використавши всі необхідні реквізити, укладіть текст 

оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади начальника 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

Практичне заняття 10 

Тема: 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.  

План 

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.  
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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. 

 

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 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 
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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. 
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. 
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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. 

Практичне заняття 11 

Тема: 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.  

План 

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. 

Навчальні завдання (аудиторна робота) 

Вправа 1. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть із ними 

словосполучення, які не втратили б термінологічного значення.  
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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. 
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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. 
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. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / 
С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Київ : Алерта, 2014. – 696 с. 

Додаткова: 
5. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

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. 

Словники, довідники, енциклопедії 
9. Велика українська юридична енциклопедія у 20 томах. Том 1: Історія 

держави і права / Ред. Гончаренко В. Д., Тацій В. Я. Шемшученко Ю. С., 

Петришин О. В., Барабаш Ю. Г. – Харків : Право, 2016. – 848 с. 
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10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. 
ред. В.Т. Бусел. – Київ : Перун, 2003. – 1440 с.  

11. Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк – Донецьк : ТОВ 

«Глорія Трейд», 2011 – 416 с. 

12. Демська О. Словник омонімів української мови / О. Демська, 

І. Кульчицький. – Львів : Фенікс,1996. – 224с. 

13. 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. 

14. Словник синонімів української мови : У 2 т. / [Укл. А. А. Бурячок, 
Г. М. Гнатюк та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1999–2000. 

15. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за 

ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1970–1980.  

 

Практичне заняття 12-13 

Тема: 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.  

План 
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. 
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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. 

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 



 33 

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. 
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