




 

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єктивація морально-

етичної проблематики у професійній діяльності, комунікативний, перцептивний 

та інтерактивний аспекти спілкування у правоохоронній діяльності. 

1.1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна етика та 

комунікативна компетентність правника» є ознайомлення з особливостями 

професійної етики, моральним змістом професійної діяльності, систематизація 

знань з теорії спілкування, розвиток якостей та навичок професійно-ділового 

спілкування, формування компетенцій задля ефективної комунікації з різними 

категоріями громадян у межах професійної діяльності. 

1.2. Основними завданнями є: 

сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти розуміння сутності та 

значення комунікативної компетентності як невід’ємної складової професійної 

діяльності, ознайомлення з теоретичними основами професійної етики, з 

особливостями прояву морального чинника у професійній діяльності; вивчення 

проблеми морального вибору і моральних конфліктів у професійній діяльності; 

опанування навичок доцільного використання комунікативних технологій, 

розпізнавання й упередження маніпуляцій у спілкуванні, використання мовних 

і позамовних засобів комунікації у службовій діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні:  

знати:  

- законодавчу регламентацію професійного спілкування згідно із 

нормативно-правовими вимогами;  

- наукові підходи до виділення рівнів, стилів і видів спілкування;  

- канали передачі інформації, вербальні й невербальні засоби комунікації;  

- специфіку міжособистісного спілкування; 

- види комунікативних технологій, що використовуються в правничій 

діяльності;  

- способи встановлення й підтримання, своєчасного закінчення 

комунікативного контакту; 

вміти: 

– здійснювати діагностику соціокомунікативної ситуації (дискурсу); 

– алгоритмізувати власні дії в залежності від умов і цілей спілкування; 

– організовувати діалог у професійно значущих ситуаціях;  

– створювати комунікативний «паспорт» співрозмовника; 

– розпізнавати маніпуляції у спілкуванні; 

– організовувати комунікативну взаємодію, обирати оптимальні засоби 

комунікативного впливу на співрозмовника й нейтралізації у разі необхідності 

негативних проявів мовленнєвої поведінки у конфліктних ситуаціях. 

 



Пререквізити: філософія праворозуміння та логіка юридичної 

аргументації, педагогіка та психологія освітньої діяльності, психологія права та 

управління конфліктами, сучасні методології науково-правових досліджень, 

юридична компаративістика, нормопроектуальна та правозастосовна діяльність 

юриста, мовленнєва культура та ораторська майстерність правника. 

 

Постреквізити: інформаційні системи та технології у правозастосовчій 

діяльності, практикум правника з іноземної мови, стажування, педагогічна 

практика. 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

 

Фахові компетентності (ФК):  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 



комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з 

офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 



2. Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття 

вищої освіти 

заочна форма здобуття 

вищої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

Кількість кредитів ECTS 

– 2 

рік підготовки 

2 2 2 2 

Семестр 

3 3 3 3 

Загальна кількість годин 

– 60 

Лекції 

4 4   

Семінарські 

18 18 4 4 

Практичні 

6 6 2 2 

Самостійна робота 

32 32 54 54 

Вид контролю 

залік залік залік залік 

 

 
 

 



3. Тематичний план 

 

(для здобувачів вищої освіти ступеня магістра за денною формою 

навчання) 
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1 

Професійна етика та комунікативна 

компетентність як складова 

професійного спілкування.  

16 6 2 4  10 

2 
Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності правника.  
20 10 2 6 2 10 

3 
Технології ефективної комунікації. 

24 12  8 4 12 

Всього годин 60 28 4 18 6 32 

Підсумковий контроль – залік 



3.2. Тематичний план 
 

(для здобувачів вищої освіти ступеня магістра за заочною формою 

навчання) 
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1 

Професійна етика та комунікативна 

компетентність як складова 

професійного спілкування.  

16 2  2  16 

2 
Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності правника.  
20 4 2 2  16 

3 
Технології ефективної комунікації. 

24 2   2 20 

Всього годин 60 8  4 2 54 

Підсумковий контроль – залік 



4. Плани проведення семінарських занять 

 

Інституційна (очна) форма здобуття вищої освіти,  

за рахунок коштів державного бюджету 

 

Тема 1. Професійна етика та комунікативна компетентність як складова 

професійного спілкування (4 год). 

 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття: 

1. Професійна етика як історичне і загальнокультурне явище. 

2. Моральні засади формування і функціонування професійної етики.  

3. Ціннісно-смислова основа морально-етичної регуляції професійно-

трудових відносин. 

4. Основні положення нормативних документів, що стосуються професійної 

етики та їх реалізація у професійній діяльності. 

 

Навчальні питання до 2 семінарського заняття: 

1. Поняття «комунікативна компетентність працівника Національної 

поліції»: загальна характеристика, прикладне значення. 

2. Сутність ділового спілкування. Законодавча регламентація 

комунікативних аспектів діяльності працівників.  

3. Канали сприйняття і передачі інформації. Вербальна, паравербальна, 

невербальна інформація.   

4. Класифікація видів спілкування. 

 

Тема 2. Міжособистісне спілкування у професійній діяльності правника (6 

год). 

 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття: 

1. Моральні основи професійного спілкування. 

2. Основні принципи і форми ділового спілкування. 

3. Універсальні правила мовного етикету. 

 

Навчальні питання до 2 семінарського заняття: 

1. Сутність міжособистісного спілкування, його специфіка в умовах 

діяльності Національної поліції. 

2. Чинники, що впливають на ефективність міжособистісного 

спілкування. 

3. Шляхи створення комунікативного «паспорту» особистості. 

4. Здійснення комунікації при спілкуванні з особливими категоріями 

співрозмовників.  

 

Навчальні питання до 3 семінарського заняття: 

1. Стилі спілкування.  

2. Бар’єри спілкування та прийоми їх подолання. 



3. Поняття кроскультурної комунікації. Етичні засади спілкування з 

представниками різних культур і віросповідувань.  

4. Поняття мовленнєвих конфліктів. Способи їх попередження, шляхи 

подолання. 

 

Завдання до практичного заняття 

 З тексту Закону України «Про Національну поліцію» виписати основні 

положення, що регламентують комунікативні аспекти професійної діяльності.  

 Створити власний варіант визначення поняття «комунікативна 

компетентність правника». 

 Які особливості індивідуальної культури, на Ваш погляд, особливо 

ускладнюють взаєморозуміння між людьми? Обґрунтуйте власну позицію. 

 Які Ви знаєте комунікативні бар’єри? Чи існують нездоланні бар’єри у 

спілкуванні, на Ваш погляд? 

 

Тема 3. Технології ефективної комунікації (8 год). 

 

Навчальні питання до 1 семінарського заняття:  

1. Поняття комунікативної технології, її складових елементів. 

2. Етичні засади успішного спілкування.  

3. Комунікативні технології й комунікативні психотехніки у професійній 

діяльності юриста. 

 

Навчальні питання до 2 семінарського заняття:  

1. Поняття переговорного процесу, технологія його проведення. 

2. Комунікативна діагностика особистості співрозмовника. 

3. Типові прояви маніпуляцій у спілкуванні та прийоми їх нейтралізації.  

 

Навчальні питання до 3 семінарського заняття:  

1. Психотехніка комунікативного доведення й спростування заперечень.  

2. Психотехніка медіації (посередництва) у конфліктах. 

3. Психотехніка переконливої комунікації. 

 

Навчальні питання до 4 семінарського заняття:  

1. Поняття фреймів і фреймових сценаріїв, можливості їх застосування при 

проектуванні комунікації. 

2. Техніка комунікації з «важкими» співрозмовниками. 

3. Комунікативна поведінка працівника Національної поліції в аспекті 

дотримання прав людини. 

 

Завдання до 1 практичного заняття 

 Відтворити у зошиті типові ситуації професійного спілкування з 

власного досвіду з урахуванням займаної посади; 

 Письмово навести приклади професійно значущих ситуацій, в яких 

відчувався брак знань із теорії комунікації; 



 

Завдання до 2 практичного заняття 

 Зробити самоаналіз власної комунікативної діяльності, записати 

прийоми і методи, які стали притаманними для Вашого індивідуального стилю 

комунікації. 

 

 

Інституційна (заочна) форма здобуття 

вищої освіти, за кошти фізичних осіб 

 

4. Плани проведення семінарських занять 
 

Тема 1. Професійна етика та комунікативна компетентність як складова 

професійного спілкування (2 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття:  

1. Поняття «комунікативна компетентність працівника Національної 

поліції»: загальна характеристика, прикладне значення. 

2. Сутність ділового спілкування. Законодавча регламентація 

комунікативних аспектів діяльності працівників органів Національної поліції 

згідно із Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015.  

3. Канали сприйняття і передачі інформації. Вербальна, паравербальна, 

невербальна інформація.   

4. Класифікація видів спілкування. 

 

Тема 2. Міжособистісне спілкування у професійній діяльності правника (2 

год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття:  

1. Моральні основи професійного спілкування. 

2. Сутність міжособистісного спілкування, його специфіка в умовах 

діяльності Національної поліції. 

3. Чинники, що впливають на ефективність міжособистісного спілкування. 

4. Здійснення комунікації при спілкуванні з особливими категоріями 

співрозмовників.  

 

Тема 3. Технології ефективної комунікації (2 год). 

Завдання до практичного заняття 

 Відтворити у зошиті типові ситуації професійного спілкування з 

власного досвіду з урахуванням займаної посади; 

 Письмово навести приклади професійно значущих ситуацій, в яких 

відчувався брак знань із теорії комунікації; 

 Зробити самоаналіз власної комунікативної діяльності, записати 

прийоми і методи, які стали притаманними для Вашого індивідуального стилю. 

 



5. Завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1. Професійна етика та комунікативна компетентність як 

складова професійного спілкування  

Реферати, есе: 

1. М.Вебер «Протестантська етика та дух капіталізму»: загальний 

огляд роботи. 

2. Ідея «сродної праці» в етиці Г.С.Сковороди. 

3. Відображення принципів гуманізму, справедливості і законності в 

Загальній декларації прав людини та Європейській конвенції про захист прав 

людини й основних свобод. 

4. Проблеми формування позитивного іміджу професіонала. 

5. Законодавчий захист моралі: історико-культурний екскурс. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Професійна етика як феномен культури і виклик часу.  

2. Професіоналізм як сутнісна риса особистості. 

3. Трудова мораль як феномен культури. 

4. Мораль і право як основні регулятори життєдіяльності 

суспільства.  

5. Моральнісна сутність служіння суспільству і державі. 

6. Поважне ставлення до закону як поняття моральності. 

7. Морально-етичні принципи: сутність і види. 

8. Гуманізм та насилля у професійній діяльності. 

Практичні завдання: 

1. Сформулюйте потребу в унормованості і передбачуваності будь-

якого виду соціальної взаємодії. 

2. Окресліть значення Загальної декларації прав людини, 

Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини та 

Конституції України для ствердження морально-правового простору в 

українській державі на основі аналізу зазначених правових документів. 

3. Окресліть принцип наслідування і принцип творчої інтерпретації у 

сучасній професійній етиці правника. 

4. Сформулюйте обґрунтування потреби людини у духовному 

зростанні, у розвитку та вихованні власних почуттів та емоцій. 

5. Як чинити в тих випадках, в яких правник вимушений обирати між 

«цивільними» моральним цінностями (наприклад, дружніми чи сімейними 

зв’язками) та професійним обов’язком? Проаналізуйте ситуацію відповідного 

морального конфлікту під час виконання службових обов’язків та обґрунтуйте 

Ваш варіант дії. 

 

Тема 2. Міжособистісне спілкування у професійній діяльності 

правника  

Реферати, есе: 

1. Комунікативна компетентність слідчого. 



2. Комунікативна компетентність працівника кримінального 

підрозділу поліції. 

3. Символи у невербальній комунікації. 

4. Переговорні процеси у діяльності Національної поліції. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Сутність понять «інформаційно-комунікативний простір»,  

«комунікативна компетентність працівника Національної поліції», «стратегічна 

комунікація». 

2. Загальна характеристика складових елементів вербальної та 

паравербальної інформації. 

3. Компоненти невербальної інформації на конкретних прикладах. 

4. Конструктивне і деструктивне спілкування в аспекті дотримання прав 

людини. 

5. Управління діловим спілкуванням. 

6. Характеристика процесуально-діяльнісної комунікації. 

7. Особливості навчальної комунікації в освітньому процесі підготовки 

здобувачів вищої освіти за напрямом «Право». 

8. Специфіка науково-юридичної комунікації. 

Практичні завдання: 

1. З тексту Закону України «Про Національну поліцію» виписати 

основні положення, що регламентують комунікативні аспекти професійної 

діяльності.  

2. Створити власний варіант визначення поняття «комунікативна 

компетентність працівника Національної поліції». 

3. Відтворити у зошиті типові ситуації професійного спілкування з 

власного досвіду з урахуванням займаної посади. 

 

Тема 3. Технології ефективної комунікації  

Реферати, есе: 

1. Способи і прийоми ефективної комунікації 

2. Ефективна комунікація як засіб вирішення міжособистісних 

конфліктів 

3. Вербальні та невербальні засоби комунікації. 

4. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної 

діяльності майбутніх фахівців. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Емоції і почуття у спілкуванні. 

2. Особливості міжособистісного спілкування в умовах діяльності 

Національної поліції. 

3. Комунікативна толерантність, труднощі й бар’єри спілкування. 

4. Діагностика особистості за її мовленнєвими ознаками та 

комунікативною поведінкою. 

5. Технологія проектування комунікативного процесу (на прикладі 

конкретної професійно значущої ситуації). 

Практичні завдання: 



1. Письмово навести приклади професійно значущих ситуацій, в яких 

відчувався брак знань із теорії комунікації. 

2. Зробити самоаналіз власної комунікативної діяльності, записати 

прийоми і методи, які стали притаманними для Вашого індивідуального стилю. 

 

6. Індивідуальні завдання  

(не передбачено навчальним планом) 

 

7. Методи навчання  

Методи навчання: бінарні, частково-пошукові; словесні методи (лекція, 

розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи), 

репродуктивні, проблемно-пошукові, інтерактивні (дискусія); інформаційні й 

евристичні, метод ситуацій, складання коментованої схеми навчального 

питання, ділові та рольові ігри. 

 



8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

Форми контролю: поточний, тематичний. 

Методи контролю: усне опитування (бліц-опитування, фронтальне 

опитування), робота за індивідуальними завданнями, тестування, поняттєвий 

диктант, захист проектів (презентацій). 

 

Розподіл балів для проведення іспиту 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумко

вий 

контроль 

Підсумк

ова 

кількість 

балів 

Мах 60% Мах 

40% 

Мах 

100% 

 залік  

Т1 Т2 Т3 Самості

йна 

робота 
40 100 

8 16 24 12 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання 

яких передбачає дисципліна 

Програми та силабус навчальної дисципліни, мультимедійна система з 

можливостями візуальної презентації навчальних матеріалів у вигляді слайдів 

та аудіо-/відео-, тексти лекції, навчально-методичні матеріали на офіційному 

вебпорталі НАВС «Дистанційні курси». 

 

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни 



 

1. Брифінг і прес-конференція, їх роль у соціальному спілкуванні.  

2. Взаємозв’язок принципів законності, гуманізму і справедливості. 

3. Види спілкування за суб’єктом діяльності. 

4. Види спілкування за сферою і критерієм конструктивності. 

5. Гендерна рівність як феномен сучасної культури. 

6. Гендерні аспекти комунікації. 

7. Денотатний граф комунікації, приклади його використання при 

проектуванні комунікації. 

8. Діяльність відомчих газет і журналів з узагальнення й 

розповсюдження інформації про діяльність Національної поліції, створення 

позитивного іміджу. 

9. Етика ділового спілкування. Доречність і доцільність застосування 

жартів і гумору в діловому спілкуванні. 

10. Загальна характеристика вербальної інформації. 

11. Загальна характеристика навчальної комунікації. 

12. Загальна характеристика невербальної інформації.  

13. Загальна характеристика паравербальної інформації. 

14. Загальна характеристика правничої комунікації. 

15. Законодавча регламентації процесів професійного спілкування. 

16. Законодавча регламентація комунікативних аспектів діяльності 

працівників. 

17. Засоби комунікативного впливу на людину. 

18. Збір і обробка інформації в процесі професійної комунікації 

працівника Національної поліції. 

19. Класифікація видів питань. Застосування цієї класифікації при виборі 

тактики збирання інформації у професійно значущому діалозі. 

20. Комунікативна діагностика особистості співрозмовника. 

21. Комунікативна поведінка працівника Національної поліції в аспекті 

дотримання прав людини. 

22. Кроскультурна комунікація з іноземцями.  

23. Маніпуляції у спілкуванні: загальна характеристика.  

24. Міжособистісне спілкування, його функції. 

25. Можливості використання знань з такесики, проксеміки при 

здійсненні спілкування. 

26. Можливості використання знань з фізіогноміки, кінесики при 

здійсненні спілкування. 

27. Мораль і право як основні регулятори життєдіяльності суспільства. 

28. Моральний зміст професійної діяльності, її мети, засобів, методів, 

результатів.  

29. Основні принципи професійної етики та специфіка їх реалізації у 

професійній діяльності.  

30. Особливості діалогічного мовлення. Управління діалогом. 

31. Особливості ділового спілкування в умовах діяльності органів 

Національної поліції. 



32. Особливості комунікації через соціальні мережі. 

33. Особливості спілкування з дітьми та підлітками. 

34. Особливості телефонного спілкування, правила його ведення у 

робочих умовах. 

35. Поважне ставлення до закону як поняття моральності. 

36. Поняття і соціальна обумовленість професійної етики.  

37. Поняття інтеракції. Застосування відомостей про інтеракцію для 

здійснення ефективної комунікації. 

38. Поняття комунікативної технології, її складових елементів. 

39. Поняття переговорного процесу, технологія його проведення. 

40. Поняття перцепції. Врахування перцепції при проектуванні 

спілкування та його здійсненні. 

41. Поняття фреймів і фреймових сценаріїв, можливості їх застосування 

при проектуванні комунікації. 

42. Прийоми нейтралізації маніпулятивного спілкування. 

43. Професійна етика як феномен культури і виклик часу.  

44. Професіоналізм як інтегральна психологічна характеристика людини. 

45. Психотехніка встановлення довірчих відносин. 

46. Психотехніка комунікативного доведення й спростування заперечень.  

47. Психотехніка логічно-мовленнєвого доведення й нейтралізації 

заперечень. 

48. Психотехніка медіації (посередництва) у конфліктах. 

49. Психотехніка переконливої комунікації. 

50. Психотехніка формулювання інформації з урахуванням фактору 

адресату. 

51. Рівні спілкування: особливості та практика. 

52. Самоаналіз комунікативних актів, пошук шляхів для вироблення 

власного стилю ефективної комунікації.  

53. Символи у невербальній комунікації. 

54. Специфіка здійснення комунікації із особами при змінених станах 

свідомості. 

55. Специфіка монологічного мовлення. Планування виступу на нараді. 

56. Спілкування із засобами масової інформації. Інтерв’ю, його види. 

57. Способи встановлення й підтримання, своєчасного закінчення 

комунікативного контакту. 

58. Способи розв’язання мовленнєвих конфліктів.  

59. Спрямованість професійного спілкування. 

60. Сутність конвенціонального (договірного) стилю спілкування. 

61. Сутність поняття інформаційно-комунікативного простору. 

62. Сутність понять «компетентність» і «комунікативна компетентність 

працівника Національної поліції». 

63. Сучасне наповнення античної моделі спілкування. 

64. Техніка комунікації з «важкими» співрозмовниками. 

65. Толерантність і недискримінація як вихідні настанови професійної 

діяльності. 



66. Труднощі і бар’єри спілкування. 

67. Характеристика примітивного й авторитарного стилів, причини 

необхідності відходу від їх застосування. 

68. Характеристика процесуально-діяльнісної комунікації. 

69. Цільові установки в комунікативній діяльності працівників 

Національної поліції. 

70. Чинники успішного спілкування. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 
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