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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

08 Право 

обов'язкова 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

18 год. 6год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 2 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год. 82 год. 

Вид контролю:  
Залік 

  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  
для денної форми  - 36/54 
для заочної форми -8/82 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Українська мова за професійним спрямуванням займає важливе місце у 

підготовці молодших спеціалістів, як дисципліна, що сприяє виробленню і 

удосконаленню культури усного і писемного мовлення та навичок професійного 

спілкування. 

Мета :  

Метою вивчення української мови за професійним спрямуванням є 

підготувати грамотних, висококваліфікованих фахівців з права, які добре 

володіють українським діловим мовленням та вільно користуються українською 

мовою в різних сферах суспільного життя і особливо у професійній, діловій і 

науковій.  

 

Завдання дисципліни:  

- ознайомити студентів зі специфікою мови ділових документів; 

- виробити навички правильного оформлення ділових документів; 

- зміцнити навички грамотного письма; 

- навчитися швидко, грамотно і повно аналізувати мовні явища;  

- сприяти формуванню базисного словникового запасу професійної лексики; 

- піднести рівень культури усного ділового мовлення. 

 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:  
 

знати: 

- правила орфографії, орфоепії, пунктуації тощо;  

- особливості офіційно-ділового стилю, 

- правила культури усного та писемного ділового мовлення;  

- правила оформлення особистих та службових документів;  

- особливості перекладу фахової термінології; редагування тексту. 

вміти : 

- застосовувати правила орфографії, орфоепії, пунктуації, синтаксису на 

практиці; 

- правильно оформляти різні види ділових документів; 

- користуватися різними стилями мовлення; 

- вільно користуватися юридичною термінологією; 

- вільно володіти усною і писемною формами ділового мовлення. 



3. Зміст дисципліни за темами  
1. Тема: Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів.  

Поняття про стилі мови. Функціональні стилі та їх різновиди. Основні риси 

офіційно-ділового стилю. Вимоги до писемного ділового мовлення. Вимоги до 

усного ділового мовлення. Етикет ділових паперів. 

2. Тема: Лексика ділових паперів.  

Труднощі вибору і вживання слів. “Книжні” слова в діловому 

документуванні. Іншомовні слова в документах.  Термінологічна лексика. Вимоги 

щодо вживання термінів в документах. Професіоналізми. Синоніми та пароніми в 

діловому мовленні. 

3. Тема: Українська орфографія, її значення для правильного оформлення 

текстів ділових паперів. 

 Поняття про документ. Класифікація та призначення документів. Способи 

викладу матеріалу в документах. 

 4. Тема: Сучасні вимоги щодо оформлення службових документів.  

Загальні правила оформлення документів. Формуляр документа. Правила 

оформлення реквізитів службових документів. Оформлення сторінки. Нумерація 

сторінок. Вимоги до бланків службових документів.  

5. Тема: Композиційні особливості службових документів. 

Текст – головний елемент документа. Правила викладу матеріалу в 

документах: об’єктивність змісту документа, логічна послідовність викладу 

матеріалу, повнота інформації, свобода від суперечностей, переконливість та  

лаконічність викладу. Типізація мовних засобів, стандартизація мови ділових 

паперів. Рубрикація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 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. 

Змістовий модуль 1. Загальні правила оформлення документів. Сучасні вимоги щодо оформлення ділових 

документів.  Морфологічні особливості ділових документів 

Тема 1. Українська літературна мова. 

Офіційно-діловий стиль – мова ділових 

паперів. Поняття про документ.  

Способи викладу матеріалу в 

документах. Класифікація документів. 

Загальні правила оформлення 

документів. Формуляр документа. 

15 4 2   9 15     15 

Тема 2. Українська орфографія, її 

значення для правильного оформлення 

ділових паперів. Мова і стиль службових 

документів. Функціональні стилі 

сучасної української мови. Особливості 

офіційно-ділового стилю. Писемне 

ділове мовлення.  Усне ділове мовлення. 

Етикет ділових паперів.  

15 2 4   9 15     15 

Тема 3. Застосування і роль 

морфологічних засобів у ділових 

документах. Сучасні вимоги щодо 

оформлення службових документів.  

15 4 2   9 12 2    10 

Тема 4. Особливості використання 

різних частин мови у ділових 

документах. Правила оформлення 

реквізитів службових документів. 

Оформлення сторінки. Нумерація 

сторінок. Вимоги до бланків службових 

документів.  

 

15 2 4   9 12  2   10 

Змістовий модуль 2. Лексико-синтаксичні особливості службових документів. 

Тема 5. Лексичний склад української 

літературної мови, його застосування в 

ділових документах. ділових паперів. 

Книжно-писемна  лексика, 

її використання у сучасних текстах. 

Труднощі вибору і вживання слів. 

“Книжні” слова в діловому 

документуванні. Використання 

урочистих слів в документах. Правила 

вживання іншомовних слів в діловому  

тексті. Вимоги щодо вживання термінів 

в документах. Професіоналізми. 

Синоніми та пароніми у діловому 

мовленні. 

15 4 2   9 17 2    15 

Тема 6. Усне ділове мовлення. Основи 

культури мовлення. Діловий етикет.  

Види усного ділового спілкування. 

Жанри публічних виступів. 

15 2 4   9 17 2    15 

Усього годин 90 18 18   54 90 6 2   82 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 Зміст практичних занять Кількість годин 

1.  Тема: Роль мови у суспільному житті.  

1. Роль мови у суспільному житті.  

2. Норми сучасної  української літературної вимови.  

3. Українська мова – державна. Закон про мову. 

4. Правопис префіксів. 

5. Правопис м’якого знака, апострофа. 

6. Заява.  

2 

2.  Тема: Ділова українська мова як різновид літературної.  

1. Ділова українська мова як різновид літературної. 

2. Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів. 

3. Чергування приголосних звуків. 

4. Спрощення в групах приголосних. 

5. Автобіографія. 

2 

3.  Тема: Класифікація та призначення документів. (2 год.) 

1. Класифікація та призначення документів. 

2. Способи викладу матеріалу в документах. 

3. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові в 

українській мові. 

4. Правопис та відмінювання прізвищ. 

5. Характеристика. 

2 

4.  Тема: Офіційно-діловий стиль – мова ділових паперів.  

1. Основні стилі сучасної української літературної мови. 

2. Найхарактерніші риси офіційно-ділового стилю. 

3. Правопис закінчень власних і загальних назв іменників у 

кличній формі. 

Правила оформлення довідки: призначення, реквізити. 

2 

5. Тема: Особливості усної та писемної форм ділового мовлення.  

1. Особливості писемної форми ділового мовлення. 

 2.  Особливості усної форми ділового мовлення. 

 3.  Подвоєння та подовження приголосних звуків. 

 4. Засоби милозвучності української мови. 

 5. Класифікація ділових листів. 

 6. Правила оформлення ділових листів. 

2 

6.  Тема: Мова і стиль службових документів.  

1. Етикет ділових паперів. 

2. Закінчення форм родового відмінка іменників чоловічого 

роду ІІ відміни. 

3. Творення ступенів порівняння прикметників та 

прислівників. 

4. Оголошення. 

2 



7.  Тема: Правила оформлення ділових документів.  

1. Загальні правила оформлення ділових документів. 

2. Вимоги щодо бланків службових документів. 

3. Правопис складних географічних назв. 

4. Оформлення найголовніших реквізитів службових 

документів. 

5. Оформлення сторінки. Нумерація сторінок. 

6. Протокол. Витяг з протоколу. 

2 

8. Тема: Лексика ділових паперів.  

1. Труднощі вибору і вживання слів. 

2. Терміни в діловому мовленні. 

3. Професіоналізми в діловому мовленні. 

4. Правопис частки не з різними частинами мови? 

5. Обліково-фінансові документи: доручення, розписка, накладна. 

2 

9. Тема:  Усне ділове мовлення. Синтаксичні особливості ділових 

паперів.  

1. Діловий етикет. 

2. Види усного ділового спілкування. 

3. Жанри публічних виступів. 

4. Телефонна розмова.  

5. Прийом відвідувачів. 

6. Синтаксичні особливості ділових паперів. 

7. Оформлення цитат. 

8. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. 

 

2 

 Всього: 18 

                                                                                                              

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№
№

 п
-п

 

2.8. Самостійна робота 
Кількість 

годин 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Українська літературна мова. Офіційно-діловий стиль – мова ділових 

паперів. Поняття про документ.  

Способи викладу матеріалу в документах. Класифікація документів.  

 

Українська орфографія, її значення для правильного оформлення 

ділових паперів. Мова і стиль службових документів. Функціональні 

стилі сучасної української мови.    Особливості офіційно-ділового 

стилю. Писемне ділове мовлення.  Усне ділове мовлення. Етикет 

ділових паперів.  
 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 



№
№

 п
-п

 

2.8. Самостійна робота 
Кількість 

годин 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Українська морфологія. Застосування і роль морфологічних засобів у 

ділових документах. Сучасні вимоги щодо оформлення службових 

документів. Загальні правила оформлення документів. Формуляр 

документа. Правила оформлення реквізитів службових документів. 

Оформлення сторінки. Нумерація сторінок. Вимоги до бланків 

службових документів.  

Синтаксис. Синтаксичні засоби і їх місце в ділових паперах. 

Композиційні особливості службових документів.  

Українська пунктуація. Основні правила вживання розділових знаків. 

Роль розділових знаків у ділових докумнетах. Текст – головний елемент 

документа.  Рубрикація.  

 

Лексичний склад української літературної мови, його застосування в 

ділових документах. ділових паперів. Книжно-писемна  лексика, 

її використання у сучасних текстах. Труднощі вибору і вживання слів. 

“Книжні” слова в діловому документуванні. Використання урочистих 

слів в документах. Правила вживання іншомовних слів в діловому  

тексті. Вимоги щодо вживання термінів в документах. 

Професіоналізми. Синоніми та пароніми у діловому мовленні. 

 

Усне ділове мовлення. Основи культури мовлення. Діловий етикет.  

Види усного ділового спілкування.  Жанри публічних виступів.  

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Разом  54 

  
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 



10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  
Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни 

«Українська мова за професійним спрямуванням» здійснюється через поточний та підсумковий 

контролі. Для підсумкового контролю з дисципліни навчальним планом передбачено ПМК. 

Отримана за результатом ПМК оцінка  є підсумковою за курс і включається в додаток до 

диплому. 

Крім підсумкового контролю для перевірки  знань студентів використовуються також 

різні форми поточного контролю. Упродовж семестру студенти виконують різноманітні навчальні 

завдання, проходять тестування з навчальної дисципліни. 

Результати всіх видів виконаних студентами  робіт оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї навчальної 

дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів. 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ (ПМК) 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна сума 

балів за поточний 

контроль = 

середній бал 

Максимальна сума 

балів за модульну 

контрольну 

роботу 

Максимальна 

сума балів за 

поточний 

контроль = 

середній бал 

Максимал

ьна сума 

балів за 

модульну 

контрольн

у роботу 

К1 – робота в аудиторії (усні 

відповіді, на менше 2-3 за семестр, 

залежно від дисципліни) 
5  5  

К2 – письмовий поточний контроль 

(експрес-контроль, економічний 

диктант…) 
5  5  

К3 – опрацювання обов’язкових 

практичних завдань (самостійне 

розв’язання типових задач, 

проблемних ситуацій…) 

5  5  

К4 – опрацювання завдань до 

самостійної роботи 
5  5  

К5 – опрацювання індивідуальних 

завдань (написання та презентація 

рефератів; самостійна розробка 

структурно-логічних схем, 

кросвордів, тестових завдань, задач, 

проблемних ситуацій; порівняльний 

аналіз визначень (не менше 5, з 

використанням сучасної наукової та 

навчальної літератури вітчизняних та 

зарубіжних авторів)…) 

5  5  

К6 – бали бонуси за участь у 

конференціях, олімпіадах, 

конкурсах… 
5  5  

Всього балів за поточний 

контроль 
30  30  

Модульна контрольна робота 

(ПМК) 
 20  20 

Всього балів за модуль 50 50 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА 

ДИСЦИПЛІНУ 
100 

 



12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної 

дисципліни «Ділова українська мова» складають: робоча програма навчальної 

дисципліни, конспекти лекцій, плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до них, завдання до самостійної роботи, індивідуальні завдання, 

тестові завдання та програма комп´ютерного тестування, навчально-методичні 

посібники, розроблені викладачами кафедри. 

 

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Позначення м’якості на письмі. 

2. Вживання апострофа. 

3. Подовження та подвоєння приголосних. 

4. Велика літера у власних назвах. 

5. Чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. 

6. Правопис складних слів: 

- складних іменників; 

- складних прикметників. 

7. Правопис слів іншомовного походження. Правила вживання слів іншомовного походження в ділових документах. 

8. Правопис префіксів. 

9. Правопис прислівників. 

10. Правопис прийменників, сполучників, часток. 

11. Складносурядні речення. 

12. Складнопідрядні речення. 

13. Безсполучникове складне речення. 

14. Оформлення цитат. 

15. Закінчення іменників ІІ відміни у родовому відмінку. 

16. Засоби милозвучності української мови. 

17. Закінчення власних і загальних назв іменників у кличній формі. 

18. Особливості написання та відмінювання прізвищ, імен, по батькові в українській мові.   

19. Терміни та професіоналізми в діловому мовленні. 

20. Графічні скорочення. Абревіатури. 

21. Заява. 

22. Правила оформлення особистого і службового доручення. 

23. Довідка: призначення, реквізити, правила оформлення. 

24. Наказ: призначення, особливості побудови тексту, реквізити, загальні правила оформлення. 

25. Договір. Види договорів. Призначення, реквізити, правила оформлення. 

26. Протокол: призначення, реквізити, правила оформлення. 

27. Витяг з протоколу: призначення, реквізити, правила оформлення. 

28. Характеристика. Особливості написання  тексту характеристики. 

29. Постанова: призначення, реквізити, правила оформлення. 

30. Телеграма. Телефонограма. 

31. Розпорядження: призначення, реквізити, правила оформлення. 

32. Діловий лист: призначення, реквізити, правила оформлення. Правила побудови тексту ділового листа. 

33. Розписка.  

34. Автобіографія. 

35. Акт. 

36. Накладна. 

37. Оголошення. 

38. Контракт з найму на роботу.  

39. Класифікація документів. 

40. Загальні правила оформлення ділових документів. 

41. Особливості усної і писемної форм мовлення. 

42. Офіційно-діловий стиль, його функції та підстилі.  

43. Характерні ознаки офіційно-ділового стилю. 

44. Документ як вид офіційно-ділового стилю. 

45. Документи з високим і з низьким рівнем стандартизації. Загальні правила оформлення ділових документів. 

46. Етикет ділових паперів. 

47. Українська мова – державна. Закон про мову. 

48. Стильові різновиди сучасної української літературної мови. 

49. Рубрикація. 

50. Оформлення найголовніших реквізитів службових документів. 



51. Вимоги щодо бланків службових документів. Оформлення і нумерація сторінок. 

52. Правила складання тексту ділових документів. 

53. Синоніми та пароніми в діловому мовленні. 
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