
Шановні студенти!  Заняття буде проходити на платформі Google meet 

 (посилання на конференцію будуть надіслані в ваші групи в Вайбері). 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Психологічна культура юриста 

Мета заняття: 

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення поняття 

«культура», «психологічна культура». 

виховна: сприяти формуванню правових знань,  правової культури та 

правової свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

 

План 

1. Поняття психологічної культури юриста. 

2. Принципи психологічної культури юриста. 

3. Функції психологічної культури юриста. 

4. Механізм дії психологічної культури юриста. 

Реферати: 

1. Загальна характеристика психологічної культури юриста. 

2. Механізм дії психологічної культури. 

3.    Правова психологія. 

 

Ключові слова: професійно-правовий характер юриста; психологічна 

культура; професіоналізм юриста;   свідомість юристів. 

Шановні студенти ! 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ  ВАМ НЕОБХІДНО: 

1. Всім обов’язково пройти тестування на сайті «На урок» за темою 

семінарського заняття. Активне посилання буде надіслано вам у групу в  Вайбері 

(тестування в режимі реального часу) . Результати тестування викладач побачить 

на своїй особистій сторінці, робити скрін та надсилати НЕ ПОТРІБНО! Тестування 

проходити один раз , вказувати своє ім’я та прізвище.  

1. За бажанням опрацювати питання, які  винесені на семінарське заняття в 

залежності від обраного вами рівня: 

• для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; 

• для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

- виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати 

дослідницьку роботу чи творче завдання – на ваш вибір (див. вимоги до реферату 

наведені в Додатку 1);  

- АБО створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи 

титульного та останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано 

ознайомитися з вимогами до створення презентації за посиланням 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Реферат/Презентація 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12


до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx 

надсилайте на перевірку на пошту: 

 Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com      - гр. П-21, 22 

Мошенець О.А. -  oly.moshenetch@gmail.com     - гр. П-23 

 

     Шановні студенти,  для кращого розуміння, засвоєння  матеріалу 

рекомендую переглянути аудіолекції за цією темою за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Kpr927s9s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY   -  Вебінар «Професійна 

культура правника: поняття, складові, критерії». 

 

Творче завдання (виконується за бажанням – для підвищення оцінки, для 

самоосвіти та пізнання себе): 

 Як я розумію професійну холоднокровність  юриста? 

 Яким є практичне значення психологічної культури юриста? 

 Психологічна культура юриста – запорука професіоналізму. 

Література: 

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141. 

2. Правознавство. За ред. В.В. Копєйчикова.- К.; Юрінком Інтер, 2019 р. 

3. Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д.: Навч.посіб. - К.: 

Знання, 2019. 

4.  Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д //  

https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti 

5. Юридична деонтологія . Бризгалов І. В. // 

http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html 

Питання для активізації пізнавальної діяльності: 

1.Що таке психологічна культура? 

2.Розкрийте індивідуально-типологічні характеристики особистості. 

З.ІЦо значить для юриста володіти майстерністю мови? 

4.Розкрийте функції психологічної культури. 

5.Що є предметом інтелектуальної культури юриста? 

6.Через які функції реалізується сутність педагогічної культури юриста? 

7.Що вивчає юридична (правова) психологія? 

8.Які особливості юридичного конфлікту? 

Методичні рекомендації 

mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com
mailto:oly.moshenetch@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=k0Kpr927s9s
https://www.youtube.com/watch?v=ttcOB4rTQMY
https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti
http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html


При опрацюванні питання №1 студентам рекомендовано пригадати, що у 

розумінні суті професіоналізму юриста основним об'єктом повинне виступати 

глибоке засвоєння психічного складу особи: інтелектуальних, вольових і 

емоційних якостей, даних людині природою і генетично нею зумовлених. У зв'язку 

з цим зупинимося на двох суттєвих моментах. По-перше, щоб продуктивно 

здійснювати будь-який вид діяльності, кожна людина повинна мати чітке 

уявлення про психічні особливості цієї діяльності, в першу чергу про власні 

психічні якості. Розуміння психічних явищ дозволяє індивіду правильні оцінити 

свої сильні і слабкі особисті якості, визначити індивідуальні особливості, вірно і 

свідомо спрямувати зусилля на розвиток позитивних і переборення негативних 

якостей. По-друге, треба враховувати, що вмінні вивчати власні психічні якості є 

передумовою і для вивчення психічного складу інших осіб. У сукупності це 

становить вихідне того особистого досягнення, яке називається психологічною 

культурою людини. Психологічна культура юриста — це рівень володіння 

психологічними знаннями, навичками і прийомами, зокрема автотренінгу та 

саморегуляції, а також розвитку власної волі та професійно-психологічних якостей. 

Щодо другого питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що основними принципами може бути: родова комплексність і 

професійна необхідність.   Родова комплексність як принцип означає, що всі 

культури психологічного спрямування - інтелектуальну, внутрішню, емоційну - 

об´єднує психологічна культура. Тобто інтелектуальна, внутрішня, емоційна є 

субкультурами щодо психологічної культури юриста, вони співвідносяться як 

частина до цілого. Тому всі принципи та функції цих субкультур є одночасно 

принципами і функціями психологічної культури особи.    Принцип професійної 

необхідності застерігає юристів від зловживань психічними прийомами у процесі 

службової діяльності. Йдеться про недопущення приниження честі та гідності 

громадян, обману чи корисливості. Цьому покликана сприяти психологічна 

культура, яка ґрунтується на справедливості, правовому почутті, чесності і головне 

— доцільності. Юрист має бути впевнений у професійній необхідності психічного 

впливу на громадян і не зловживати психологічними прийомами. 

   Психологічна культура виконує таку важливу функцію, як своєчасне 

вироблення психічної адаптації юриста до різноманітних несподіванок. Правник 

повинен бути готовий до будь-яких вказівок, умов праці і при цьому не повинен 

панікувати, гарячкувати. Наразі йдеться не про будь-яку, а саме про своєчасну 

адаптацію, з проявами швидкого реагування, приведення себе у стан професійної 

готовності. Психологічна культура передбачає також уміння юриста виробляти 

необхідну адаптацію у громадян. Наприклад, коли є потреба повідомити сумну 

звістку про близьку людину чи певні службові факти про учасника юридичної 

справи. Уміння підготувати людину до подальшої співпраці - це результат 

психічної адаптації і вияв психологічної культури юриста взагалі.    Не викликає 

сумніву те, що висока психологічна культура формує справжній, професійно-

правовий характер юриста. Професійний досвід дає змогу йому бути готовим до 

будь-яких ексцесів. Професійна холоднокровність допомагає не витрачати 

дорогоцінного часу (іноді й секунди) на емоції чи якісь розмірковування. Саме 

правовий характер спрямовується на пошук істини, на оперативність професійних 



дій, на логіку обґрунтування різних аспектів правового явища. Тобто психологічна 

культура впливає на юриста так, як вимагає правова ситуація чи суспільство в 

цілому. 

При опрацюванні питання №3 студентам рекомендовано пригадати, що 

психологічна культура юриста грунтується на відповідних принципах та виконує 

певні функції у юридичній практиці. Так, основними принципами може бути: 

родова комплексність і професійна необхідність, а провідними функціями — 

своєчасне вироблення психічної адаптації, формування професійно-правового 

мислення юриста. 

Щодо четвертого  питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що механізм дії психологічної культури юриста, тобто важелі, за 

допомогою яких психологічна культура втілюється у його практичну діяльність,- 

це насамперед мислення і мова.    Мислення юриста спрямоване на усвідомлення 

права й реалізацію його норм. У психологічній літературі мислення поділяється на 

теоретичне і практичне. Юрист повинен розвивати обидва види мислення, щоб 

активізувати творчий пошук, професійні дії. Але перешкодою творчій діяльності 

юриста може бути осуд керівників, невпевненість у результатах тієї чи іншої 

справи. У таких випадках механізм мислення юриста буде “деформований”, 

оскільки його думка залишиться невисловленою. Думки передаються за 

допомогою мови, яка буває, як відомо, внутрішньою і зовнішньою. Зрозуміло, що 

внутрішня мова людини передує зовнішній, тобто слову. Проте юрист працює в 

таких умовах, коли зовнішня мова не завжди повинна виражати думку чи 

внутрішню мову. Це позитивний результат його психологічної культури, хоча зміст 

вираженої думки характеризує ступінь розвитку загальної культури людини.    

Зауважимо, що мова юриста не завжди адекватна його психологічній культурі. 

Однак не кожен юрист уміє використовувати слово як засіб юридичної праці. 

Трапляється, юристові тяжко висловитися, а легше скласти письмовий текст, що є 

наслідком певних прогалин у його психологічній культурі.  Стосовно роботи з 

людьми психологічна культура юриста виявляється на двох рівнях - експектації та 

емпатії. 

 

Викладач                                                            О.М.Шиян 

 

 

 

 



Модульний контроль № 2 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – ОДИН  календарний день  з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та 

надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано дати 

відповідь на четверте питання вашого варіанту позначене *; відповіді оформити 

творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  зробити 

висновки, висловити власні судження, підібрати статистику, скласти діаграми, 

зробити аналіз – все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 2 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги 

до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  - А, Д, З, П 

1. Поняття психологічної культури юриста.  

2. Політична культура юриста: поняття, структура. 

3. Правосвідомість юриста. 

4. *Зміст політичної культури різних соціальних суб'єктів 

Варіант № 2  - Г, Ж, К, Ф, Щ 

1. Принципи та функції психологічної культури юриста.  

2. Професійна правова культура. 

3. Функції правової культури юриста. 

4.  *Особливості правової культури судді. 

Варіант № 3 -  Б, Л, С, Ш 

1. Механізм дії психологічної культури юриста. 

2. Принципи політичної культури юриста. 



3. Ознаки правової культури юриста. 

4. *Навички юриста щодо реалізації чинного законодавства України 

Варіант № 4 -  В, Н, Р, У, Х 

1. Основні види психологічної культури юриста. 

2. Знання юристом основних складових політики. 

3. Типи та функції політичної культури. 

4. *Політична свідомість: зміст, структура, типологія 

Варіант № 5 -  Є, М,Т, Ц, Ю 

1. Психологічна культура судді, слідчого, адвоката, прокурора, працівника поліції. 

2. Особливості правосвідомості юриста. 

3. Принципи правової культури юриста 

4. *Навички юриста щодо реалізації чинного законодавства України 

Варіант № 6 -  І, О, Ч, Я 

1. Поняття правової культури юриста. 

2. Прояви психічної культури юриста. 

3. Врахування юристом у своїй діяльності політики. 

4. *Психологічна культура юриста-сангвініка, юриста-холерика, юриста-флегматика, 

юриста-меланхоліка.  

 

    Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com     -  гр. П-21, 22 

 Мошенець О.А. -  oly.moshenetch@gmail.com   - гр. П-23 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах 

формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; 

вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); 

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 

1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам 

(1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною.  Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 
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