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 7. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи формування культури слова юриста. 

 

Укласти електронну бібліотеку (не менше 20 джерел) до однієї з 

тем: 

 

1. «Теорія комунікації» у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників. 

2. Проблема формування комунікативної культури в сучасній теорії та 

практиці підготовки юристів. 

3. Види юридичної комунікації. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [3.1], [2.4], [3.2], [3.5], [4.3]. 

 

 

ТЕМА 2. Комунікація у праві і право як комунікація 

 

Розробити тести (не менше 20 питань) до однієї з тем: 

 

1. Ділове спілкування у професійній діяльності юриста. 

2. Особистість комунікатора. 

3. Особливості ділового іміджу у професійній юридичній діяльності. 

4. Самопрезентація у професійній діяльності юриста. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

 

 

ТЕМА 3. Вербальні форми комунікативної культури юриста 

 

Розробити тести (не менше 20 питань) до однієї з тем: 

1. Мовленнєві засоби спілкування. 

2. Мовленнєва поведінка юриста. Мовленнєвий етикет. 

3. Невербальні засоби комунікації. 

 

Рекомендована література до Теми 3: [3.1], [2.3], [3.3], [3.4], [3.5], 

[4.8]. 

 

 

ТЕМА 4. Невербальні форми комунікативної діяльності юриста 

 

Обрати один із видів роботи 

1. Розробити тести (не менше 20 питань) до теми: «Невербальні 

засоби комунікації у діяльності юриста». 

2. Скласти міні-збірник висловлювань, афоризмів щодо невербальної 

комунікації − не менше 20 висловлювань.  



 

Рекомендована література до Теми 4: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3], [3.3], [4.8]. 

 

 

ТЕМА 5. Конфлікти у комунікативних процесах. 

 

Розробити тести (не менше 20 питань) до однієї  тем: 

1. Основні стратегії поведінки у конфліктній ситуації  

2. Кризи професійного розвитку юриста. 

3. Особливості конфліктних ситуацій на ґрунті неефективної комунікації. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [3.1], [2.3], [3.3], [4.2], [4.5], [4.8]. 

 

 

 

 



8. Індивідуальні завдання  

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи формування комунікативної культури 

юриста. 

 

Підготувати виступ на конференцію за темою «Формування 

комунікативної культури юристів  

 

Рекомендована література до Теми 1: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3], [3.3], [4.8]. 

 

ТЕМА 2. Комунікація у праві і право як комунікація 

 

Обрати один із видів роботи 

1.Підготувати виступ на конференцію за темою «Комунікативна 

культура юриста: традиційне та нові виклики часу» 

 

2. Запропонувати власний кодекс ділового спілкування юриста. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3],  [3.3], [4.8]. 

 

 

ТЕМА 3. Вербальні форми комунікативної культури юриста 

 

Підготувати виступ на конференцію за темою «Якість мовленнєвої 

підготовки майбутніх юристів як показник їх професійної самореалізації» 

 

Рекомендована література до Теми 3: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3], [3.1], [3.3], [4.8]. 

 

 

ТЕМА 4. Невербальні засоби спілкування.  

 

Скласти схему-опору за темою «Невербальні засоби спілкування» 

Рекомендована література до Теми 4: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3],  [3.3]. 

 

ТЕМА 5. Конфлікти у комунікативних процесах. 

 

Проаналізувати декілька конфліктних ситуацій на ґрунті неефективної 

комунікації у діяльності юриста та запропонувати власні способи їх 

подолання. 

 



Рекомендована література до Теми 5: [3.1], [2.2], [2.5], [4.5], [4.6]. 

[2.3], [3.1], [4.8]. 

 

 

 

Самостійна та індивідуальна робота оцінюється від «10» до «15». 

 Складання есе – 15 балів. 

 Пошуково-дослідницька робота – 15 балів. 

 Висловлення власної думки з питання, порівняльний аналіз – 15 балів. 

 Підготовка електронної бібліотеки – 10 балів. 

 Укладання словника ключових понять теми із власними визначеннями і 

коментарями – 13- 15 балів. 

 Укладання короткого довідника щодо конфліктів – 10-13 балів. 

 Підготовка схеми-опори – 13-15 балів. 

 Укладання міні-збірника висловлювань – 10-13 балів. 

  Підготовка виступу на конференцію – 15 балів. 

 


