
МОВА ПРАВА 

Семестр: 5   Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС -3); 

аудиторні години - 32 (лекції -16, практичні - 16) 

 

Лектор: Дудаш Тамара Іванівна (ел. адреса tamara.dudash@gmail.com), 

 

Результати навчання: 

 знати:  

- особливості юридичної термінології та юридичних терміносистем; 

- особливості стилю викладу юридичних текстів;  

- вимоги до мови законів та підзаконних нормативно-правових актів; 

- вимоги до мови правореалізаційних актів (заяв, скарг, позовних заяв, договорів) 

- вимоги до мови правозастосувальних актів (рішень судів) 

- як правильно оформити наукові юридичні тексти; 

 вміти: 

- написати правотворчий акт локального характеру; 

- написати правореалізаційний акт (заяву, скаргу, позовну заяву); 

- написати правозастосувальний акт (рішення суду); 

- правильно оформити наукову працю та бібліографічний опис джерела; 

- дотримуватись норм сучасної літературної мови, не допускати калькування, 

змішування мов, дотримуватися послідовності і точності викладу думок у 

писемному мовленні юриста.  

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Професійна діяльність юриста є мовною діяльністю. Відчуття закономірностей мови 

права дозволяє юристу більш якісно виконувати завдання юридичного фаху. Складання 

юридичних документів є важливою складовою щоденної роботи юриста, пов’язаною з 

рівнем його мовної компетентності. Тому для юриста важливо наполегливо виробляти 

навички структурування й грамотного складання юридичних документів різного 

юридичного спрямування.  

Навчальний курс “Мова права” закріплює та систематизує отримані студентами знання 

з ділового мовлення та юридичних дисциплін, дозволяє виробити практичні знання та 

вміння. Метою навчального курсу “Мова права” є, насамперед, вироблення навичок 

правильного складання юридичних документів. Для повного засвоєння цього курсу 

студенти повинні скласти юридичні документи з певних тем. 

Навчальний курс “Мова права” вивчається протягом одного семестру. По закінченні 

вивчення дисципліни, студенти складають залік 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
 

 

Форма  звітності: залік 

 

Мова навчання:              українська   
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