




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Мова викладання

українська

2020-2022 2020-2022

Кількість кредитів –3

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни
обов’язкова Спеціальність

081 Право

Модулів –1

Освітня програма
Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин –90
3 3

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
здобувача – 4

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)       

- -

Практичні, семінарські

30  год 12год
Лабораторні

                год
Самостійна робота

60год 78год
Індивідуальні завдання:

0 год.
Вид контролю:

іспит іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Професійна комунікація юриста» є формування практичних умінь та
навичок здійснювати професійно орієнтовану комунікацію у сфері юриспруденції  відповідно до наявних
жанрів  фахового  спілкування  (усного  й  письмового),  правничої  метамови  і  чинних  норм  (фонетичних,
орфоепічних, орфографічних, лексичних, граматичних, стилістичних) української мови. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з основними поняттями дисципліни й
жанрами  професійної  комунікації  у  сфері  юриспруденції;поглиблення  знань  про  норми  української
літературної  мови  (фонетичні,  орфоепічні,  орфографічні,  лексичні,  граматичні,  стилістичні);формування
вмінь та навичок здійснювати професійну комунікацію відповідно до жанрів фахового усного спілкування
(виступ, дискусія) та правничої метамови (термінологія);
формування  вмінь  та  навичок  здійснювати  професійну  комунікацію  відповідно  до  жанрів  фахового
письмового спілкування (ділові папери) та правничої метамови (термінологія).

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до  освітньої  програми  формуються
програмні компетентності:

ІК: Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5.  Здатність  спілкуватися  державною та  іноземною  мовами  в  професійній  сфері  як  усно,  так  і

письмово.
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з

інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
СК6.  Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту  юридичну

аргументацію в ситуаціях фахового спілкування.
СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,  стандарти

професійної незалежності та відповідальності правника, здійснюючи професійну комунікацію. 
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та

характер оптимальних рішень з належною аргументацією в ситуаціях фахового спілкування.

3. Передумови вивчення дисципліни

Навчальна  дисципліна  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  «Українська  мова  за
професійним спрямуванням»

4. Результати навчання за дисципліною
У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути  таких

програмових результатів навчання:
ПРН 3.  Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та  узагальнення  матеріалів  з  різних  джерел,

включаючи наукову та  професійну літературу,  бази  даних,  цифрові,  статистичні,  тестові  та  інші,  та
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела
та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження,
аргументувати висновки.

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи)
усно і письмово.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, уміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи в ситуаціях фахового спілкування.

ПРН 7.  Дискутувати зі  складних правових проблем,  пропонувати й обґрунтовувати варіанти їх
розв'язання в професійній комунікації.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Жанри професійної комунікації юриста.
Тема 1.1.  Поняття «комунікація» та «комунікативні жанри». Різновиди комунікативних жанрів у



фаховому спілкуванні юристів.
Тема 1.2. Усні форми професійної комунікації юристів.
Тема 1.3.Письмові форми професійної комунікації юристів.
Модуль 2. Чинні норми сучасної української мови
Тема 2.1. Фонетичні, орфоепічні та офографічні норми.
Тема 2.2. Лексичні норми. Фахова метамова права. 
Тема 2.3. Граматичні й стилістичні норми професійної комунікації юристів.
Модуль 3. Фахова метамова права.
Тема 3.1. Правнича термінологія в лексичній системі української мови.
Тема 3.2. Формально-змістові характеристики правничої термінології.
Модуль 4. Етика професійного спілкування юристів.
Тема 4.1. Професійна культура мовлення юриста.
Тема 4.2. Службовий мовний етикет юриста.
Модуль5. Комунікативні вміння усного професійного спілкування. 
Тема 5.1. Публічний виступ перед аудиторією. Підготовка й реалізація.
Тема 5.2. Дискусія.Ведення дискусії.Аргументація як засіб переконання.
Тема 5.3. Дебати. Захист обраної позиції. Аргументи й контраргументи.
Модуль 6. Комунікативні вміння письмового професійного спілкування.
Тема 6.1. Ділові папери фахового спрямування. Лексико-граматичні особливості ділового стилю. 
Тема 6.2.  Письмова комунікація  юристів.  Мовно-стилістичне оформлення документів правничої
сфери.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість
годин

денна
форма

заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1 Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.
Тема 1. 2 4 1 5

Тема 2. 2 3 0,5 4
Тема 3. 2 3 0,5 4

Разом за 
змістовим 
модулем 1

6 10 2 13

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.

Тема 1. 2 3 1 4
Тема 2. 2 3 0,5 4

Тема 3 2 4 0,5 5

Разом за 
змістовим 
модулем 2

6 10 2 13

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 3

Тема 1 2 5 1 6

Тема 2 2 5 1 6

Разом за 
змістовим 
модулем 3

4 10 2 12

Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 4



Тема 1 2 4 1 7

Тема 2 2 4 1 7

Разом за 
змістовим 
модулем 4

4 8 2 14

Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 5

Тема 1 2 4 1 5

Тема 2 2 4 1 5

Тема 3 2 4 1 5

Разом за 
змістовим 
модулем 5

6 12 3 15

Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 6

Тема 1 2 5 0,5 5

Тема 2 2 5 0,5 6

Разом за 
змістовим 
модулем 6

4 10 1 11

Усього 30 60 12 78

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для 
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Ознайомлення з поняттями 
«комунікація» та «комунікативні жанри».
Законспектувати теоретичні праці з 
питання (Ф. Бацевич)

2 Знання й розуміння понять 
«комунікація» та «комунікативні 
жанри»; знання особливостей цих 
жанрів. Наявність конспектів 

2. Ознайомлення з різновидами 
комунікативних жанрів у фаховому 
спілкуванні юристів. Зробити тези за 
теоретичними працями з питання.

2 Знання й розуміння різновидів 
комунікативних жанрів у фаховому 
спілкуванні юристів.
Наявність тез 

3. Ознайомлення з усними формами 
професійної комунікації юристів 
(різновиди жанрів усної комунікації, їхні 
особливості). Зробити й записати 
таблицю типології форм усної 
комунікації та їхніх особливостей.

4 Знання усних форм  професійної 
комунікації юристів (різновидів 
жанрів усної комунікації, їхні 
особливості).

4 Ознайомлення з письмовими формами 
професійної комунікації юристів 
(різновиди форм, їхні особливості). 
Зробити й записати таблицю типології 
форм усної комунікації та їхніх 
особливостей.

2 Знання письмових форм професійної 
комунікації юристів (різновиди 
форм, їхні особливості).



5 Ознайомлення з фонетичними та 
орфоепічними нормами української 
мови. 
Виконання усних виправ (вимова звуків, 
правильне наголошення).

2 Знання й практичне володіння в 
мовленні фонетичними та 
орфоепічними нормами української 
мови.

6 Ознайомлення з офографічними та 
пунктуаційними  нормами української 
мови. 
Виконання письмових вправ.

2 Знання й практичне володіння в 
мовленні (професійній комунікації) 
офографічними та пунктуаційними 
нормами української мови.

7 Ознайомлення з лексичними нормами 
української мови. Виконання письмових 
вправ.

2 Знання й практичне володіння в 
мовленні (професійній комунікації) 
лексичними нормами української 
мови.

8 Ознайомлення з граматичними нормами 
української мови. Виконання письмових 
вправ.

2 Знання й практичне володіння в 
мовленні (професійній комунікації) 
граматичними нормами української 
мови.

9 Ознайомлення зі стилістичними нормами
української мови. Виконання письмових 
вправ.

2 Знання й практичне володіння в 
мовленні (професійній комунікації) 
стилістичними нормами української 
мови.

10 Огляд правничої термінології в її 
становленні й розвиткові. Особливості 
походження й творення правничої 
термінології. Формально-змістові 
характеристики правничої термінології.

6 Знання шляхів формування 
української правничої термінології, її
розвитку, основних формально-
змістових характеристик (творення).

11 Функціонування правничої термінології 
в професійній комунікації. 

4 Уміння компетентно 
використовувати правничу 
термінології в професійній 
комунікації.

12 Професійна культура мовлення юриста. 
Мовні кліше, звороти, етикетні формули.

4 Знання етики професійного 
спілкування юристів.

13 Службовий мовний етикет юриста в 
ситуаціях професійного спілкування 
(усне й письмове спілкування).

4 Уміння використовувати у фаховій 
комунікації мовні кліше, звороти, 
етикетні формули.

14 Комунікативні вміння усного 
професійного спілкування.Публічний 
виступ перед аудиторією. Підготовка й 
реалізація виступу

4 Уміння виступати публічно в 
ситуаціях фахового спілкування.

15 Ведення дискусії.Аргументація як засіб 
переконання. Участь у дискусії.

4 Уміння брати участь у дискусії 
професійного спрямування, 
виступати, аргументувати свої тези, 
здійснювати рефлексію

16 Проведення дебатів. Захист обраної 
позиції. Аргументи й контраргументи.

4 Уміння переконувати опонентів, 
добиратиаргументи, беручи участь у 
дебатах професійного спрямування. 

17 Ділові папери фахового спрямування. 
Лексико-граматичні особливості 
ділового стилю. 

4 Знання основних характеристик 
офіційно-ділового стилю. 

18 Різновиди документів правничої сфери, 
їхнє призначення.

Знання реєстру документів правничої
сфери.

19 Мовно-стилістичне оформлення 3 Уміння оформити документ 



правничих документів. правничої сфери. 
Разом 60 Максимальна кількість балів – 22,5

8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів
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Відвідування лекцій

Відвідування семінарських 
занять
Відвідування практичних 
занять

0,5 3 1,5 3 1,5 2 1 2 1 3 1,5 2 1

Робота на семінарському 
занятті
Робота на практичному занятті 2 3 6 3 6 2 4 2 4 3 6 2 4

Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист)
Виконання завдань для 
самостійної роботи

1,5 3 4,5 3 4,5 2 3 2 3 3 4,5 2 3

Виконання модульної роботи

Виконання ІНДЗ

Разом 4 9 12 9 12 6 8 6 8 9 12 6 8

Максимальнакількістьбалів 60

Форми проведення модульного контролю та критерії
оцінювання

Тривалість проведення:2 години.

Форми проведення семестрового контролю та критерії
оцінювання.

Екзамен
Форма проведення: комбінована.
Тривалість проведення:   2
Максимальна кількість балів

години.
40 балів



Критерієм  успішного  проходження  здобувачем  освіти  підсумкового  оцінювання  може  бути
досягнення  ним  мінімальних  порогових  рівнів  оцінок  за  кожним  запланованим  результатом  навчання
навчальної дисципліни.

Мінімальний  пороговий  рівень  оцінки  варто  визначати  за  допомогою  якісних  критеріїв  і
трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової рейтингової) шкали.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Поняття «комунікація» та «комунікативні жанри».

2.  Різновиди комунікативних жанрів у фаховому спілкуванні юристів.

3. Усні форми професійної комунікації юристів.

4. Письмові форми професійної комунікації юристів.

5. Фонетичні, орфоепічні норми.

6. Орфографічні й пунктуаційні норми.

7. Лексичні норми. Фахова метамова.

8. Граматичні й стилістичні норми професійної комунікації юристів.

9. Правнича термінологія в лексичній системі української мови.

10. Формально-змістові характеристики правничої термінології.

11. Професійна культура мовлення юриста.

12. Службовий мовний етикет юриста.

13. Публічний виступ перед аудиторією. Характеристики публічного виступу як 
комунікативного жанру.

14. Дискусія як комунікативний жанр. Ведення дискусії. Аргументація як засіб переконання.

15. Дебати як комунікативний жанр. Захист обраної позиції. Аргументи й контраргументи.

16. Ділові папери фахового спрямування. Лексико-граматичні особливості ділового стилю. 

17. Письмова комунікація юристів. Різновиди документів правничої сфери. 

18. Мовно-стилістичне оформлення документів правничої сфери.

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни



9. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін:
Конспекти лекцій,  програма курсу,  структурно-логічна  схема вивчення  дисципліни,  тексти

лабораторних  та  контрольних  робіт,  завдання  для  самостійної  роботи,  ілюстративні  матеріали.
Здобувачі  мають  доступ  до  електронних  варіантів  методичних  вказівок  до  практичних  занять,
силабусів навчальних дисциплін.

10. Рекомендовані джерела
Базові

1. Закон  України  «Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як
державної»[електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

2. Конституція  України[електронний  ресурс].  URL  :
https://www.president.gov.ua/documents/constitution

3. Про  засади  державної  мовної  політики.  [електронний  ресурс].  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51народного
депутата  України  про  офіційне  тлумачення  положень  ст.  10  Конституції  України  щодо  застосування
державної  мови  органами  державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та  використання  її  у
навчальному процесі  в  навчальних  закладах  України:  прийнято  14.12.1999  р.  № 10-рп/99  [Електронний
ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99.

5. 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. 

6. Український правопис /  Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови
НАН України. К. : Наук. думка, 2019.

Допоміжні
1. Артикуца  Н.  В.  Мова  права  та  її  вивчення  студентами  юридичних  спеціальностей  у  вищих

навчальних закладах України. Зб. матералів наук.-практ. конф. Харків : ХНУВС, 2018. С. 155–158.
2. Бацевич Ф.С.  Вступ до  лінгвістичної генології :  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  К.  :

Академія, 2006. 
3. Бойко М. Д. Цивільно-правові документи : зразки /М. Д. Бойко, В. М. Співак, М. А. Хазін. К. :

Наук. думка, 2000.
4. Вапнярчук В. В.  Зразки кримінально-процесуальних документів:  досудове провадження /  В.

В. Вапнярчук. Х., 2006.
5. Гринчишин  Д.  Словник-довідник  з  культури  української  мови  /  Д.  Гринчишин,  А.

Капелюшний, О. Сербенська. З. Терлак. К. : Знання, 2006. 
6. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення :ДСТУ 2732-94.Чинний від 01.01.95. К.:

Держстандарт України, 1995. 
7. Єльнікова Н. І.  Лексико-семантичні особливості юридичної термінології.  «Сучасні проблеми

соціальногуманітарних наук» : матеріали міжвуз. конф. (Харків, 2 черв. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С.
24–27.

8. Зайцева І.В., Калита О.П., Г.В. Скуратівська, Павлова А.К. Практикум з української мови для юристів
: [навчальний посібник]. К. : Центр навчальної літератури, 2019.

9. Корж А.В. Українська мова професійного призначення. К., 2017. 216 с.
10. Красницька  А.  В.  Юридичні  документи:  техніка  складання,  оформлення  та  редагування:

посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : Парламент. вид-во, 2006. 
11. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. Чернівці: Книги –

ХХІ, 2016. 496 с.
12. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих працях України : навч. посіб. Харків : ХНУ ім.

В.Н. Каразіна, 2014.
13. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. К.: Центр навчальної літератури,

2017. 592 с. 
14. Нелюба А. М. Професійна мова юриста : посіб / 2-ге вид., допов. і переробл. Харків, 2009.
15. Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. Львів, 2013. 
16. Уніфікована  система  організаційно-розпорядчої  документації:  вимоги  до  оформлення

документів. К. : Держспоживстандарт України, 2003. 
17. Пивоваров В. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / В. М. Пивоваров, Л. Г. Савченко, Ю. І.

Калашник. Харків : Право, 2008.
18. Янковська Г. В. Українська мова для юристів: навч. посібн. К.: КНТ, 2011.
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