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 Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Комунікація у праві і право як комунікація. 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Зміст, структура й показники комунікативної культури юристів. Імідж 

професіонала.  

2. Види юридичної комунікації. 

2. Особистість комунікатора. Структура особистості комунікатора. 

3. Установки й ціннісні пріоритети, необхідні для ефективної 

комунікації.  

4. Соціально-психологічні чинники ефективної комунікації юриста. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кодекс ділового спілкування, імідж професіонала, особистість комунікатора, 

комунікатори й актуалізатори, саморозкриття і самопрезентація особистості. 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і 

переробл. – К.: МАУП,. – 436 с. 

2. Бодалев А.А. Психология общения: Избр. Псих. Труды. – 2-е изд. 

– М. : «МОДЭК», 2002. – 256 с. 

3. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник 

Чернівецького ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 

2007, – с.184-187. 

4. Ващук В. М. Конфліктологія. – К. : Знання, 2003. – 302 с. 

5. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

6. Гречин А.С. Социология правового сознания: Учеб.пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 256 с. 

7. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим) 

Пер. с англ. Н.М. Никольской. – М.: Лабиринт. – 1999. – 192 с.  

8. Дьячук И. А. Социальная коммуникация / И. А. Дьячук // 

Социально-гуманитарные знания. – 2006. − №1. – С. 298-302. 

9. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. -

М.:Издательство НОРМА, 2000. – 517 с. 

10. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию / Г. И. Козырев. – М. : 

ВЛАДОС, 2000. – 235 с. 

11. Конфликтология: Учебник. Изд.2., испр. /Под ред. А.С.Кармина. 

Серия «Учебник для вузов. Специальная література». – С.Пб.: Из-

во «Лань», 2000. – 448 с. 



12. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів юридичних спеціальностей/ За ред. Л.М.Герасіної та 

М.І.Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с. 

13. Конфлікти в суспільствах, що трансформуються //Збірник 

наукових статей (за матеріалами ХІ Харківських політологічних 

читань). − Харків.: «Право», 2001. – 196 с. 

14. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. – РАН, Центр 

конфликтологических ис-ний. − М., 1995. – 320 с. 

15. Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт  / В. Н. Кудрявцев // 

Государство и право. – 2005. – № 9. – С. 13 -17.  

16. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 198 с.  

17. Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом. −   К., 

1998. – 280 с.  

 

ТЕМА 3.  Вербальні засоби спілкування.  

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 
 

1. Мовлення у професійній комунікації юриста. Види мовленнєвої 

діяльності.  

2. Текст як джерело комунікації. Правовий текст: особливості творення 

та інтерпретації.  

3. Мовленнєва поведінка юриста. Мовленнєвий етикет, що сприяє 

встановленню і підтримці психологічного контакту.  

4. Уміння слухати у професійній діяльності юриста.  

5. Комунікативні бар’єри та способи їх подолання.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

мовленнєві засоби спілкування, функції і види мовлення, текст, гіпертекст, 

мовленнєвий етикет, явища стереотипізації, персеверації, вербальної 

ригідності, комунікативні бар’єри, юридична герменевтика, критичне 

слухання, емпатійне слухання,  нерефлексивне слухання, активне 

рефлексивне слухання. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ 

синтаксиса. – ЛКИ., 2008. – 224 с. 

2. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика 

словесного творчества. – М. : Искусство, 1988. – 444 с. 

3. Бахтин М.М. Проблема текста // Собр. Соч.: В 7 т. Т.5. – М. : Русские 

словари, 1996. – С.306-326. 

4. Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: 

Вид. центр «Академія», 2005. – С. 355.   

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М. : Флинта, 2001. – 

496 с. 



6. Карташов В.Н. Юридическая практика в правовой системе общества // 

Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. Т. 2. – М. 

: Из-во «Зерцало», 1998. − С. 44-48. 

7. Косенко Ю.В.  Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 187 с. 

8. Лосев А.Ф. Философия имени. – М. : Из-во МГУ, 1990. – 272 с. 

9. Лотман Ю.М. О ценностях, которым нет цены // Воспитание души. –  

СПб.: Искусство-СПБ, 2003. – С.235-241. 

10. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – М. : «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 

2001. – 656 с. 

11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. – К.: Літера, 

2000. – 226 с. 

 

 

 

 Теми практичних занять 

 

 

ТЕМА 3.  Вербальні засоби спілкування.  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
 

1. Правовий текст: особливості творення та інтерпретації.  

2. Мовленнєвий етикет, що сприяє встановленню і підтримці 

психологічного контакту.  

3. Комунікативні бар’єри та способи їх подолання.  
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття:) 
розпізнавати та аналізувати стилі професійного спілкування;  доречно 

використовувати основні прийоми професійної взаємодії в спілкуванні; 

грамотно виражати і аргументовано відстоювати свою позицію у 

професійних ситуаціях різного типу. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
12. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ 

синтаксиса. – ЛКИ., 2008. – 224 с. 

13. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика 

словесного творчества. – М. : Искусство, 1988. – 444 с. 

14. Бахтин М.М. Проблема текста // Собр. Соч.: В 7 т. Т.5. – М. : Русские 

словари, 1996. – С.306-326. 

15. Дудик П.С. Стилістика української мови: навчальний посібник. – К.: 

Вид. центр «Академія», 2005. – С. 355.   

16. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М. : Флинта, 2001. – 

496 с. 



17. Карташов В.Н. Юридическая практика в правовой системе общества // 

Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. Т. 2. – М. 

: Из-во «Зерцало», 1998. − С. 44-48. 

18. Косенко Ю.В.  Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю.В. 

Косенко. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 187 с. 

19. Лосев А.Ф. Философия имени. – М. : Из-во МГУ, 1990. – 272 с. 

20. Лотман Ю.М. О ценностях, которым нет цены // Воспитание души. –  

СПб.: Искусство-СПБ, 2003. – С.235-241. 

21. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – М. : «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 

2001. – 656 с. 

22. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник. – К.: Літера, 

2000. – 226 с. 

 

ТЕМА 4. Невербальна комунікація юриста 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

 

1. Невербальне спілкування: види та особливості застосування на практиці. 

2. Жести у системі невербальних засобів комунікації.  

3. Міміка та візуальний контакт у невербальному спілкуванні.  

4. Поза та рухи тіла у професійній комунікації.  

5. Голос як інструмент ефективної взаємодії. 

6. Організація простору комунікації. Інші невербальні засоби 

комунікації. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
формувати емоційний фон комунікативного акту, резюмувати почуте; 

невербально взаємодіяти у нерефлексивному слуханні;  знаходити 

оптимальну стратегію взаємодії в конфліктній ситуації; доречно 

використовувати основні прийоми професійної взаємодії в спілкуванні; 

грамотно виражати і аргументовано відстоювати свою позицію у 

професійних ситуаціях різного типу. 

 

 Рекомендована література до Теми 4: 

1. Нэпп М., Холл Д. Невербальное общение. Мимика, жесты, 

движения, позы и их значение. – М.:  Прайм-Еврознак. – 2007, 512 с. 

2. Пиз А. Язык жестов: как читать мысли других людей по их жестам. 

– М.: Ай-Кью – 1995. – 257с.  

3. Пиз А. Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – 

М.: Ай - Кью, 1992. – 112 с. 

4. Равенский Н.Н. Как читать человека. Черты лица, жесты, позы, 

мимика. – М.: Рипол Классик. – 2007, 672 с. 

Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении : мимика, жест, движение. – 

М.: Интерэксперт: Инфра-М. – 1996. – 227с. 



ТЕМА 5. Конфлікти у комунікативних процесах. 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

 

1. Соціально-психологічна характеристика конфліктів у комунікативних 

процесах. Основні стратегії поведінки у конфліктній ситуації.  

2. Особливості конфліктних ситуацій на ґрунті неефективної комунікації 

та способи їх подолання. 

3. Маніпуляції у спілкуванні. 

4. Формування стресостійкості у професійній діяльності юриста. 

Способи уникнення деструктивного стресового стану на різних етапах 

комунікації.  

5. Саморегуляція та підвищення внутрішнього потенціалу юриста у 

протистоянні конфлікту і стресу. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: 
резюмувати почуте; невербально взаємодіяти у нерефлексивному слуханні;  

знаходити оптимальну стратегію взаємодії в конфліктній ситуації; доречно 

використовувати основні прийоми професійної взаємодії в спілкуванні; 

грамотно виражати і аргументовано відстоювати свою позицію у 

професійних ситуаціях різного типу. 

Рекомендована література до Теми 5:. 

1. Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і 

переробл. – К.: МАУП,. – 436 с. 

2. Бодалев А.А. Психология общения: Избр. Псих. Труды. – 2-е изд. 

– М. : «МОДЭК», 2002. – 256 с. 

3. Боднар Ю. Ціннісні аспекти юриспруденції // Наук. вісник 

Чернівецького ун-ту. Філософія. Вип. 350-351. Чернівці, Рута, 

2007, – с.184-187. 

4. Ващук В. М. Конфліктологія. – К. : Знання, 2003. – 302 с. 

5. Герасіна Л.М., Панов М.I. Проблеми правої конфліктології: 

феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз: 

Монографія. – Х.: Право, 2004. – 112 с. 

6. Гречин А.С. Социология правового сознания: Учеб.пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 256 с. 

7. Дьячук И. А. Социальная коммуникация / И. А. Дьячук // 

Социально-гуманитарные знания. – 2006. − №1. – С. 298-302. 

8. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. -

М.:Издательство НОРМА, 2000. – 517 с. 

9. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию / Г. И. Козырев. – М. : 

ВЛАДОС, 2000. – 235 с. 

10. Конфликтология: Учебник. Изд.2., испр. /Под ред. А.С.Кармина. 

Серия «Учебник для вузов. Специальная література». – С.Пб.: Из-

во «Лань», 2000. – 448 с. 



11. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів юридичних спеціальностей/ За ред. Л.М.Герасіної та 

М.І.Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с. 

12. Конфлікти в суспільствах, що трансформуються //Збірник 

наукових статей (за матеріалами ХІ Харківських політологічних 

читань). − Харків.: «Право», 2001. – 196 с. 

13. Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. – РАН, Центр 

конфликтологических ис-ний. − М., 1995. – 320 с. 

14. Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт  / В. Н. Кудрявцев // 

Государство и право. – 2005. – № 9. – С. 13 -17.  

15. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 198 с.  

16. Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом. −   К., 

1998. – 280 с.  

 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні основ юридичної етики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність.  

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


