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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

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. 

 


