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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

осмислення теоретичних і методологічних засад юридичної лінгвістики, поглиблене 

вивчення лінгвістичних проблем юридичної термінології загалом та галузевих 

терміносистем зокрема, поглиблення знань про мовні особливості юридичної техніки, 

поглиблення знань з використання української мови у професійній сфері, зокрема 

уникання правотворчих і правозастосовних помилок, формування навичок лінгвістичної  

експертизи законопроєктів, оволодіння методикою складання, редагування та аналізу 

текстів права. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 

42 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу теми; виконання 

практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях; поточні модульні роботи. 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  Наявність базових знань з української мови 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію 

(ПРН 9) 

• Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5) 

• Володіти базовими навичками риторики, доносити до 

респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло (ПРН 10) 

• Здатність до усного та письмового спілкування 

державною мовою (ЗК 1) 

• Здатність до навчання з деяким ступенем автономії 

(ЗК 3) 

• Здатність аналізувати правові проблеми та 

формувати правові позиції, здійснювати публічні 

виступи, брати участь у дискусіях з правових 

питань (ФК 10) 

http://schedule.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Мова і право в системі національних цінностей 

Тема 1. Вступ до 

курсу «Правова 

лінгвістика». 

Юридична мова у 

системі української 

літературної мови 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правова лінгвістика як розділ мовознавства. Зв’язок 
правової лінгвістики із загальноосвітніми та правовими 
дисциплінами. 
2. Етапи становлення правничої лінгвістики як науки. 
3. Загальнонаукові та лінгвістичні методологічні засади 
правової лінгвістики.  
4. Розділи праввової лінгвістики.  
5. Лексична система правової мови.  
6. Терміни, жаргонізми, арготизми, канцеляризми, 
неологізми, професіоналізми, запозичена лексика.  
7. Соціальний жаргон як різновид національної мови. 
Жаргонізми та їх роль у мовленні юристів. 
8. Професіоналізми у правовій лексиці. 
Практичне завдання 
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 2. Мова і право 

у системі культурних 

цінностей 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Специфіка мовного вираження правових ідей, принципів, 

процедур, норм.  

2. Функції мови права. 

3. Мова як чинник правоутворення та нормотворення.  

4. Мова права як писемна форма національної мови.  

5. Мова права як функціональний різновид літературної 

мови.  

6. Мова права як соціально та історично сформована 

сукупність лексичних, фразеологічних, граматико-
стилістичних мовних засобів.  

7. Символічна форма права. Знаки-символи, знаки-індекси, 

іконічні знаки. Невербальні знаки державної влади.  

8. Мова права в історичному аспекті.  

9. Мова закону як засіб нормативно-логічного оформлення 

права.  

10. Семантика юридичної мови. Лексика юридичної мови. 

Граматика юридичної мови. Прагматика юридичної мови.  
Практичне завдання 
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 3. Правове 

регулювання мовної 

політики в Україні.  
Державна мова як 

вища форма 

юридизації 

природної мови.  

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Мова як об’єкт конституційно-правового регулювання в 

Україні. Правовий статус мови.  
2. Правові аспекти мовної політики в Україні. Конституція 

України, Закон України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» та інші нормативно-правові 

акти про мови в Україні.  

3. Поняття «національна мова», «літературна мова», 

«державна мова».  

4. Терміни законодавства України щодо мови: «державна 

мовна політика», «мовна група», «мовна меншина», 

«регіональна мовна група», «регіональна мова або мова 

меншини», «рідна мова», «мови національних меншин», 

«мова роботи, діловодства і документації органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування», «мова 
судочинства», «мова досудового розслідування, дізнання і 

прокурорського нагляду», «мова юридичної допомоги», 

«мова нотаріального діловодства».  

5. Сфери функціонування української мови як державної. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

6. Функції державної мови. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 4. Мова  

судочинства, її 

правовий статус та 

особливості 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Словесні технології у правосудді.  

2. Застосування державної мови в судочинстві.  

3. Мова конституційного, цивільного, кримінального,  

господарського судочинства.  

4. Правовий статус перекладача в кримінальному процесі. 

Практичне завдання 
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 5. Мовознавчі 

аспекти юридичної 

техніки. Правотворчі 

та правозастосовні 

помилки як 

порушення вимог 

юридичної техніки 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Мова як інструмент юридичної техніки.  
2. Мова права, правове поняття, правовий термін, правова 
дефініція, юридична конструкція, стиль правового акта, 
текст акта як елементи юридичної техніки.  
3. Роль мови у законотворчій діяльності.  
4. Законодавча стилістика як теоретична основа 
вдосконалення мовленнєвої законодавчої культури.  
5. Правові дефініції у законодавстві. Проблема 
забезпечення єдності правових понять у законодавстві.  
6. Юридичні конструкції: поняття, роль у праві. 
Нормативність юридичних конструкцій та вимоги до їх 
якості.  
7. Лексичні та граматико-стилістичні особливості 

законодавчих актів. 

8. Мовностилістичні вимоги до викладу матеріалу в текстах  
нормативно-правових та індивідуальних актів. 

9. Правила використання різних видів лексичних одиниць у 

текстах законодавчих актів. Правові абревіатури. Правила 

побудови речень нормативного акта. 

10. Правотворча помилка: поняття, види. Правозастосовна 

помилка: поняття, види. 

11. Основні лінгвістичні рекомендації щодо складання 

юридичних документів. 

Практичне завдання 

Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за 

НМП чи в системі дистанційного навчання. 

Модуль 2. Юридична термінологія. Юридична текстологія. Мовна компетентність та мовна культура юриста 

Тема 6. Юридична 
термінологія: 

походження, 

закономірності  

розвитку, джерела 

поповнення, 

функціонування в 

праві України 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Місце і роль юридичної термінології в системі 
літературного словника національної мови.  
2. Історія розвитку юридичної термінології. 

3. Юридичний термін і юридичне поняття.  
4.  Типи класифікацій юридичних термінів. 

5. Лексико-семантична та функціонально-стилістична 
характеристика юридичних термінів. 
6. Загальна характеристика юридичної термінології кодексів 
України.  
7. Нові терміни в кодексах України. 
8. Уживання і тлумачення оцінних понять у 

Кримінальному, Кримінально-процесуальному, Цивільному 

кодексах України.  

9. Необхідність узгодження понятійного апарату 

Цивільного і Господарського, Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України.  
10. Проблеми синонімії в адміністративному, 

господарському, кримінальному, кримінально-

процесуальному, трудовому, цивільному праві України. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

11. Перспективи сучасних термінологічних розробок у 

зв’язку з оновленням законодавчої бази України. 

Практичне завдання 

Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за 

НМП чи в системі дистанційного навчання. 

Тема 7. Юридична 

текстологія та 

юридична 

герменевтика.  

Юридично-

лінгвістичне 
тлумачення 

нормативно-

правових текстів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Юридична герменевтика як теорія тлумачення та 

інтерпретації текстів. 

2. Предмет юридичного тлумачення – текст нормативно-

правового акта та його значення. 

3. Способи тлумачення нормативно-правових актів: 
юридико-лінгвістичний, логічний, систематичний, 

історичний, телеологічний, функціональний. 

4. Правила юридико-лінгвістичного тлумачення. 

5. Текст нормативно-правового акта як словесно виражене, 

завершене, цілісне, інформаційно насичене владне веління. 

6. Гносеологічний, вербальний, синтаксичний, семантичний  

аспекти юридичного тексту. 

7. Текст нормативно-правового акта як об’єкт юридико-

лінгвістичного тлумачення. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 
дистанційного навчання. 

Тема 8. Експертний 

лінгвістичний аналіз 

як елемент  

нормотворчості. 

Лінгвістична 

експертиза 

законопроєктів 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття про експертний лінгвістичний аналіз. 
2. Види експертизи проєктів юридичних документів. 
3. Лінгвістична експертиза проєктів законів, постанов тощо. 
4. Лінгвістична експертиза статей законів, положень указів, 
постанов тощо.  
5. Мета і завдання лінгвістичної експертизи законопроєктів.  
6. Функціональний і структурний аспекти в лінгвістичній  
експертизі. 
7. Роль лінгвістичної експертизи у підвищенні якості 
законодавства та ефективності правозастосування. 
8. Первинна лінгвістична експертиза.  
9. Вторинна лінгвістична експертиза. 
10. Експертний висновок та пропозиції щодо вдосконалення 
тексту законопроєкту.  
11. Схема лінгвістичного аналізу тексту законопроєкту. 
Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 9. Лінгвістична  

компетентність і 

культура юриста. 

Судова лінгвістика. 

Словесні  

технології у 

правосудді 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Культура мови як одна з найважливіших ознак 

професійної культури правника. 

2. Складники культури мовлення юриста. 

3. Ознаки культури мовлення правника. 

4. Точність мовлення як точність слововживання, 

правильний вибір слова і доречне його вживання. 
5. Чистота мовлення як уникнення ненормативних 

елементів у мові (діалектизмів, жаргонізмів, арготизмів, 

суржику, просторіччя). 

6. Логічність як правильність смислових зв’язків між 

словами і реченнями у тексті.  

7. Мовленнєва надлишковість як причини порушення 

інформативності. Плеоназми і тавтологія. 

8. Правильність як унормування мови на орфоепічному, 

лексичному, фразеологічному, словотворчому та 

стилістичному рівнях. 

9. Нейтральна, книжна, розмовна, емоційно-експресивна  



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

лексика.  

10. Лайлива лексика і комунікативна деонтика правника. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 10. Усне й 

писемне мовлення 

юриста. Судові  

експертизи, що 

ґрунтуються на 

спеціальних 
лінгвістичних 

знаннях 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Загальні вимоги до усного мовлення юриста. Вимоги  
до усного мовлення за законодавством України.  
2. Усне офіційне спілкування в юридичній практиці. 
3. Особливості передачі усного мовлення в писемній формі. 
4. Мовні трансформації при викладі вільної розповіді особи 
на допиті. 
5. Вимоги до писемної форми документа за законодавством 
України.  
6. Писемне мовлення при провадженні процесуальних дій. 
Чинники, які впливають на вибір мовних засобів у 
процесуальних документах.  
7. Способи занесення показань до протоколів.  
8. Мовлення як джерело інформації про особистість. 
9. Судово-лінгвістична експертиза: поняття, види, завдання. 
10. Усне й писемне мовлення як об`єкт експертного 
дослідження та судового розгляду.  
11. Лінгвістичні методи аналізу усного мовлення у 
криміналістиці.  
12. Криміналістичне дослідження писемних текстів 
(документів).  
13. Почеркознавча судова експертиза.  
15.Авторське право та його лінгвістичні аспекти.  
16.  Судова лінгвістична експертиза у справах на захист 
честі і гідності громадян, ділової репутації осіб.  
Практичне завдання 
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

• Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про 
зарахування результатів неформальної освіти.  

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); обговорення матеріалу теми (10 балів); 

виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування 

(загалом – 10 балів); поточна модульна робота (тестування) (25 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-10): відвідування занять (5 балів); обговорення матеріалу теми (10 балів); 
виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування 

(загалом – 10 балів); поточна модульна робота (тестування) (25 балів) 

50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

