




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’язковаСпеціальність

081 Право

Модулів – 1

Освітня програма

Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 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)
                                              

    год.

Практичні, семінарські

30  год 12
Лабораторні

                год
Самостійна робота

60 год 78

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
іспит іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням є 
формування навичок вправного володіння нормами української літературної мови в їх теоретичному

аспекті  та  практичних  реалізаціях  із  метою  організації  ефективної  професійної  комунікації  юристів;
вивчення  специфіки  офіційно-ділового  та  наукового  стилів  у  фаховій  діяльності  правників;  укладання
основних  видів  ділових  паперів  у  галузі  права;  засвоєння  термінологічної  системи  правознавства;
ознайомлення зі специфікою усної ділової комунікації фахівців-юристів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1.Засвоєння норм української літературної мови у сфері усної та писемної фахової комунікації.
2.Оволодіння термінологією різних галузей права.
3.Вироблення навичок оформлення основних видів ділових паперів.
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

Змістовий  модуль  1.  Норми  української  літературної  мови  у  сфері  професійної  комунікації
юриста

Тема 1. Культура професійного мовлення як ознака фахового рівня правничої діяльності.
Тема 2.Лексична нормативність фахового мовлення юриста. Основні групи правничої лексики.
Тема 3. Юридична термінологія як система: визначення і класифікації. Історія становлення і розвитку.



Тема 4.Граматична вправність як ознака лінгвістичної компетентності фахівця-юриста.
Тема 5.Стилістичні можливості професійного мовлення правника.
Тема 7.Судовалінгвістика й словеснітехнології у правосудді.
Тема 8. Експертнийлінгвістичнийаналіз як елементнормотворчості. 
Змістовий модуль 2. Офіційно-діловий і науковий стилі у сфері правничої діяльності
Тема 1.Поняття про документ: класифікація, специфіка оформлення.
Тема 2.Документація  з кадрових питань.
Тема 3. Обліково-фінансові документи.
Тема 4. Довідково-інформаційні документи.
Тема 5.Специфіка юридичної документації: основні різновиди і їх мовне оформлення.
Тема 6. Культура усної ділової комунікації.Поняття про етичні норми наукової діяльності   у   сфері

правознавства.
Тема 7. Основні види робіт наукового стилю, теорія і практика їх укладання.
Тема 8.Лінгвістичнай комунікативна компетентність юриста. Культура публічного мовлення правника.

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. Юридична  мова  як

різновид  літературної
української  мови  й
об’єкт  юридичної
лінгвістики. 

2 4 2 6

Тема 2. Лексична
нормативність
фахового  мовлення
юриста.  Основні
групи  правничої
лексики.

2 4 6

Тема 3. Юридична 
термінологія як 
система: визначення і 
класифікації. Історія 
становлення і 
розвитку

2 4 2 6

Тема 4. Граматична
вправність  як  ознака
лінгвістичної
компетентності
фахівця-юриста.

2 6 6

Тема 5. Стилістичні
можливості
професійного
мовлення правника.

2 4 2 6

Тема 6. Судова  лінгвістика
й  словесні
технології  у
правосудді.

2 6 6

Тема 7. Експертний
лінгвістичний  аналіз
як  елемент

2 4 6



нормотворчості. 
Разом  за
змістовим
модулем 1

14 32 6 42

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.

Тема 1. Поняття про 
документ: 
класифікація, 
специфіка 
оформлення.

2 4 2 6

Тема 2. Документація  з 
кадрових питань.

2 4 6

Тема 3. Обліково-фінансові 
документи.

2 4 6

Тема 4. Господарсько-
договірні документи.

2 4 6

Тема 5. Специфіка юридичної
документації: основні 
різновиди і їх мовне 
оформлення.

2 4 2 6

Тема 6. Культура усної 
ділової комунікації. 
Поняття про етичні 
норми наукової 
діяльності   у   сфері 
правознавства.

2 4 6

Тема 7. Основні види робіт 
наукового стилю, 
теорія і практика їх 
укладання.

2 4

Тема 8. Лінгвістично-
комунікативна
компетентність
юриста. 

2 2 2

Разом за 
змістовим 
модулем 2

16 28 6 78

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Офіційно-діловий  стиль  у  фаховому
мовленні  правника.Мовна  специфіка
офіційно-ділового стилю.

6
5

2. Класифікація  ділових  правничих
документів.  Основні  та  допоміжні
процесуальні документи.

6
5

3. Поняття  про  законотворчість.
Термінологія  як  основа  правничої
документації.

6
5

4. Слова  іншомовного  походження  в
сучасній  юридичній  термінології.
Юридична лексикографія.

6
5



5. Мовностилістичне  виправлення
правничої документації. 6 5

6. Мовленнєвий  етикет  у  сфері  правничої
діяльності. 6 5

7. Культура усного виступу юриста. 6 5

8. Виступ перед аудиторією. Виголошення 
промови за фахом. 6 5

9. Полемічні промови. Судові промови. 6 5

10. Лінгвістична компетентність юриста як 
основа успішної фахової комунікації. 6 5

8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 5 7 35 8 40

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)

Виконання завдань для самостійної

роботи

5 6 30 6 30

Виконання модульної роботи

Виконання ІНДЗ

Разом 100

Максимальнакількістьбалів 100

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. Професійна комунікація юриста та її зв’язок із нормативністю мовлення.
2. Основні ознаки культури мовлення правника.
3. Лексична нормативність фахового мовлення юриста. Основні групи правничої лексики.
4. Юридична  термінологія  як  система:  визначення  і  класифікації.  Історія  становлення  і
розвитку.
5. Граматична вправність як ознака лінгвістичної компетентності фахівця-юриста.
6. Стилістичні можливості професійного мовлення правника.
7. Судовалінгвістика й словеснітехнології у правосудді.
8. Експертнийлінгвістичнийаналіз як елементнормотворчості. 
9. Офіційно-діловий і науковий стилі у сфері правничої діяльності
10. Поняття про документ: класифікація, специфіка оформлення.
11. Документація  з кадрових питань.
12. Обліково-фінансові документи.
13. Довідково-інформаційні документи.
14. Специфіка юридичної документації: основні різновиди і їх мовне оформлення.
15. Культура усної ділової  комунікації.   Поняття про етичні норми наукової діяльності    у
сфері правознавства.
16. Основні види робіт наукового стилю, теорія і практика їх укладання.
17. Культура публічного мовлення правника. Поняття про судову риторику.
18. Структура та зміст фахового офіційно-ділового та наукового виступу у сфері юридичної
комунікації.
19. Лінгвістична й комунікативна компетентність юриста. Культура професійного мовлення як
ознака фахового рівня правничої діяльності.
20. Специфіка міжнародних комунікативних стратегій у сфері правознавства.

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
Література

Базова

1. 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. 

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

3. 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.

4. Красовская О. В. Судебнаякоммуникация.  К., 2008. 347 с.
5. Левченко  О.  П.  Культура  мовлення  (офіційно-діловий  стиль):  Навч.  посіб.  /

О. П. Левченко. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. 64 с.
6. Нелюба А. Професійна мова юриста. Харків: Прапор, 2012. 208 с.
7. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. Харків, Акта, 2007.
8. Пентилюк  М.І.,  Марунич  І.І.,  Гайдаєнко  І.В.  Ділове  спілкування  та  культура

мовлення. К.: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
9. Плотницька  І.М.,  Левченко  О.П.  Культура  ділового  українського  мовлення  у

професійній діяльності державного службовця: Навчально-методичні матеріали. К.: Національна
академія державного управління при презедентові України. 2013. 47 с.

10. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні: К.: НАДУ. 2007.
11. Токарська  А.С.,  Кочан І.М.  Культура  фахового мовлення  правника.  Львів:  Світ.

2013. 232 с.
12. Словник  ділової  мови.  Термінологія  та  фразеологія.  /  М.  Дорошенко,

М.Станіславський,  В.  Страшкевич.  К.:  Видавничий  дім  Дмитра  Бураго.  2018.  248  с.Репринт  з
видання 1930 р. (Серія «Словникова спадщина України»).

13. Словник  юридичних  термінів  (російсько-український)  /  Андерш  Ф.,  Винник  В.,
Красницька А., Полешко А., Юрчук О. К.: Юрінком. 2014. 322 с.
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1. Єльнікова Н. І. Лексико-семантичні особливості юридичної термінології. «Сучасні

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

2. 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.

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

редагування: посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. К. : Парламент. вид-во, 2006.
5. Лисенко  Н.О.,  Кривко  Р.М.,  Світлична  Є.І.,  Цапко  Т.П.   Українська  мова  для

іноземних студентів: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 240 с.
6. Пахомов  В.М.  Тлумачний  словник  з  ділового  українського  мовлення.  Івано-

Франківськ: ІФНТУНГ Факел. 2008. 156 с.
7. Російсько-українсько-турецький розмовник для іноземних студентів усіх напрямків

підготовки денної форми навчання / Укл. О.С.Черемська, Л.П. Петрова Озель, І.М.Шелепкова.  Х.:
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Додаткові ресурси 
1. www.litopys.org.ua
2. www.mova.info 
3. www.novamova.com.ua 
4. www.pereklad.kiev.ua  
5. www.pravopys.net  
6. http://pravopys.vlada.kiev.ua   (Інтернет-сторінка, присвячена мовним питанням)
7. www  .  r  2  u  .  org  .  ua  
8. http://www.rosukrdic.iatp.org.ua    (Російсько-український словник сталих виразів)
9. www  .  rozum  .  org  .  ua  
10. http://ulif.mon.gov.ua   (Український лінгвістичний портал)
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http://www.rosukrdic.iatp.org.ua/
http://pravopys.vlada.kiev.ua/
http://www.pereklad.kiev.ua/
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