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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
У МОРАЛЬНО-ПРАВОВОМ У ВИХОВАННІ 

ОСОБИСТОСТІ Ю РИСТА

У теперішній час зміни в усіх сферах життя держави потребують 
удосконалення підходи до діяльності закладів вищої освіти, виховання 
особистості фахівця, зокрема, юриста, правника, державного службовця, 
пошуку результатів підготовки спеціаліста, рівня досягнутих компетент
ностей у професійній діяльності в умовах інформаційного суспільства, 
інтеграції у світовий освітній простір.

Загальні вимоги до етичної поведінки державних службовців та ін
ших посадових осіб стосуються їх доброзичливої та ввічливої поведінки, 
дотримання високої культури спілкування, з повагою ставлення до прав, 
свобод та законних інтересів інших осіб [7].

Юрист (правник) з огляду на фахову зорієнтовапість має володіти 
комплексом різноманітних знань, власних якостей, соціально-комуніка
тивних умінь відповідно до Національної рамки кваліфікацій [6], що 
дадуть змогу надалі стати компетентним фахівцем, здатним самостійно 
та автономно вирішувати складні життєві питання, проявляти ініціативу, 
та ефективно взаємодіяти з іншими особами для вирішення тих питань, 
що безпосередньо стосуються не тільки професійної сфери діяльності,

але й особистих потреб. Усе це актуалізує проблему формування в осо
бистості юриста комунікативної компетентності, зокрема пов’язаної зі 
знанням мови.

У сучасних соціокультурних умовах усе більш значущим стає кому
нікативна компетентність, яка охоплює всі сфери діяльності особистос
ті юриста: освіта, спілкування, правові відносини тощо. З огляду на це 
постає першочергова потреба в постійному професійному та комуніка
тивному розвитку особистості юриста. Задоволення зазначеної потреби 
неможливе без компетентністно спрямованого підходу в освіті, що є 
концептуальним орієнтиром визначення змісту й форм морально-право
вого виховання.

Комунікативний напрям підходу до становлення компетентної осо
бистості юриста передбачає вироблення відповідних умінь і навичок, 
розвиток культури спілкування, знання норм права, вияв творчості, що 
мають ґрунтуватися на перевірених практикою наукових знаннях. Здо
буті особистістю в навчальній та міжособистісній взаємодії інструменти 
комунікації забезпечують її зв’язок із соціумом і сприяють ефективному 
виконанню професійних завдань [5].

Огляд наукових публікацій [2] дозволяє визначити сутність поняття 
«комунікативна компетентність» як інтегральне особистісне утворення, 
що покриває результативність здійснення комунікації в системі спеці
альних відносин та передбачає усвідомлене судження про цінності про
фесійної комунікації, опанування культурою й технологіями, вербаль
ними й невербальними засобами для збагачення спілкування, оновлення 
власного комунікативного досвіду. Сформованість такого інтегрального 
особистісного утвору, а отже, і практична реалізація усіх його складни
ків покликані забезпечити плідну комунікацію та кваліфіковане вико
нання професійних обов’язків.

Морально-правове виховання передбачає формування такої особис
тості юриста, що володіє високим рівнем комунікативної компетентнос
ті, ставиться до фахової комунікації як до особистісної цінності, володіє 
культурою й технологіями різноманітних зносин, досконало використо
вує усні та невербальні засоби спілкування для збагачення, оновлення 
особистого комунікативного досвіду, має розвинений емоційний інтелект 
як інтегровану особистісну якість [3].

Комунікативна компетентність є основа морально-правового ви
ховання особистості юриста -  це здатність контактувати з іншими осо-



бами. Для результативної комунікації характерними є орієнтація в си
туації та в об’єкті спілкування, досягнення згоди між партнерами, що 
сприяє вирішенню завдань, продуктивній взаємодії, забезпечує досяг
нення цілей з оптимальними витратами ресурсів. Комунікативна ком
петентність має складний інтегративний характер, є системою внутріш
ніх ресурсів, необхідних для побудови продуктивної комунікації в си
туацій ділової співтворчості. Вона формується в умовах безпосередньої 
взаємодії при реалізації професійних завдань, тому є результатом до
свіду спілкування.

Складовими комунікативної компетентності особистості юриста 
(правника) можна виділити: ціннісне ставлення до фахової комунікації, 
сукупність узагальнених комунікативних умінь, емоційний інтелект.

Ціннісне ставлення — елемент ціннісно-змістової сфери особистос
ті юриста, що позитивно відображає систему цінностей і знань щодо 
особливостей фахової комунікації та вирізняється плановою діяльніс
тю, спрямованою на засвоєння досвіду, опановування мистецтва пра
вильної поведінки у фаховій практиці, усвідомлення деонтологічних 
правил, основ взаємодії з іншими особами, уміння самостійно здійсню
вати експертизу та самоаналіз власних комунікативних дій та ухвалених 
рішень.

Виокремлюють три групи узагальнених комунікативних умінь: мов
леннєва, інформаційно-комунікаційна, невербальна [3]. Розглядаючи 
мовленнєву складову варто відзначити, що правова галузь спілкування 
містить особливу систему лексичних і граматичних засобів вираження 
думок, що сприяє вирішенню спеціальних завдань комунікації.

Емоційний інтелект — це здатність особистості диференціювати 
власні почуття та емоції інших, уміння відчувати, аналізувати й управ
ляти емоціями на інтелектуальній основі. Він забезпечує успіх будь-якої 
діяльності юриста (правника), зокрема і комунікативної, та має такі 
компоненти: саморегуляцію, визначення мети та пріоритетів, роботу 
в команді, розв’язання конфліктів [3].

Комунікативна раціональність полягає у формуванні слушних, про
дуктивних переконань, які є важливою складовою діяльністю особи. 
Переконання, за Аристотелем, є насамперед логічним інструментом 
дедуктивної чи індуктивної думки, джерелом впливу на слухача, яке 
реалізується на основі аналізу об’єкта мовлення, вивчення аудиторії, 
співрозмовника і всього емоційного контексту [1].

Процес правового виховання передбачає засвоєння не лише норм 
з різних галузей права (трудового, кримінального, екологічного, фінан
сового тощо), а й норм моралі. Недостатній рівень правової культури, 
нерозуміння ролі права, невміння застосувати правову норму знижують 
соціальну активність та не сприяють розвитку особистості юриста. Тіль
ки компетентний правник, високоморальна особистість може орієнтува
тися у правовій політиці своєї держави і строго дотримуватись закон
ності.

Комунікативна компетентність в основі правового навчання й ви
ховання особистості юриста має формувати його моральну та правову 
свідомість, знати сутність українського законодавства України, набути 
умінь і навичок, необхідних для практичної професійної діяльності.

Можлива зухвала і цинічна поведінка, прояви відвертої агресії і не
поваги, порушення дисципліни прямо суперечать ст. 68 Конституції 
України, де зазначається, що кожен громадянин зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права 
і свободи, честь і гідність інших осіб [4].

Згідно зі ст. 28 Конституції України, кожен має право на повагу до 
його гідності і ніхто не може бути підданий поводженню, що принижує 
його гідність. Тому слід усвідомлювати наслідки своїх учинків, зважу
вати свої умисли та майбутні дії відповідно до норм права, не вживати 
слів, удаватися до вчинків, що є образливими та принижують гідність 
людини [4].

Отже, у моральній поведінці юриста проявляються як зовнішня ре
гуляція, так і внутрішня саморегуляція. Тому саме завдяки моральному 
вихованню перебудовується особистість юриста (правника) відповідно 
до моральних цінностей, які відбивають суспільні відносини, правила та 
норми поведінки.

Комунікативна компетентність особистості юриста повинна відпо
відати вимогам міжнародних стандартів фахової підтоки і бути спрямо
ваної на його професійну підготовку, стати неодмінною  умовою 
кар’єрного зростання, підвищення загальної культури представників 
органів влади. Висока внутрішня культура особистості юриста, його 
ерудованість, унікальність, уміння порозумітися з оточенням допомо
жуть йому реалізувати свій професійний і інтелектуальний потенціал 
у сучасному світі, бути конкурентоспроможним на ринку праці.
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РОЛЬ МОВИ В МОРАЛЬНО-ПРАВОВОМ У  
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Українська мова в сучасному суспільстві активно розширює свої 
функції та сфери функціонування. Саме через мову відбувається важли
вий процес самоідентифікації українців. Громадяни України доходять 
усвідомлення сучасного змісту поняття «національна держава», «націо

нальна мова». Під мовною особистістю розуміють носія мови, який 
володіє не лише сумою лінгвістичних знань чи репродукує мовну ді
яльність, а й навичками активної праці зі словом, розуміє, що «мова -  
душа нашої національності» [1], етична цінність, засіб досягнення гар
монії раціонального і духовного.

Українська мова як державна відіграє надзвичайно важливу роль 
у вихованні молоді, зокрема студентів закладів вищої юридичної освіти. 
Адже мова є не тільки засобом спілкування, а й носієм інформації, засо
бом набуття знань про свій народ, історію, рідний край. Мова нерозрив
но пов’язана з культурою народу. Духовні цінності кожного народу 
знаходять відображення в національній мові, є показниками мовної 
культури.

К. Д. Ушинський дійшов висновку, що людина, позбавлена з дитин
ства рідної мови, назавжди залишається непотрібним членом суспільства, 
ніколи не зрозуміє народ, залишиться людиною без Вітчизни, яку б 
маску патріотизму не надягнула пізніше [3]. Кожний народ і його мова 
глибоко індивідуальні і своєрідні. За характером мови можна говорити 
про психологію народу. Саме мова відіграє головну роль у формуванні 
світогляду нації та окремої людини [2].

Мова формує людську духовність, відчуття слова і образу. Мова є 
складовою понять «естетичне» і «етичне». У сім’ї, у дошкільному закладі 
дитина засвоює етичні норми спілкування. Це вміння привітатися, по
прощатися, звернутися по допомогу, попросити вибачення та ін. Мораль, 
розвиваючись історично і визначаючись усією сукупністю об’єктивних 
умов життя суспільства, закріплюється, щоб бути переданою наступним 
поколінням, передусім засобами мови. Оскільки основними категоріями 
етики є добро і зло, справедливість, обов’язок, гідність і честь, і втілюють 
їх у конкретні образи насамперед мова, художня література, релігія й 
політика, наука (історія, філософія та ін.).

Мова невідривна від історії її народу. «У світлих, прозорих глибинах 
народної мови, писав К. Д. Ушинський, -  відображається уся історія 
духовного життя народу. Покоління народу минають одне за одним, 
а результати життя кожного покоління залишаються в мові -  у спадщи
ну спадкоємцям. У скарбницю рідної мови складує одне покоління за 
іншим наслідки історичних подій... Мова є найбільш живий, найбільш 
розкішний і міцний зв’язок, що поєднує минулі, сучасні та майбутні 
покоління в єдине велике історичне живе ціле!» [3].
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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