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ПСИХОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДВОКАТА 
 

Семінар покликаний продемонструвати 
адвокатам загальні можливості та інструменти 
комунікації. 

Практична складова семінару включає в 
себе ознайомлення з правилами комунікації зі 
ЗМІ, поради щодо підготовки та проведення 
інтерв'ю (як запланованого, так і раптового), 
публічних виступів. 

Окремо на семінарі будуть розглянуті 
фактори вербального та невербального впливу 
на аудиторію. 

Також семінар приділяє увагу і прес-
формам комунікації, таким як от інформаційні 
листки, прес-релізи та прес-кіти. 

Додатково на семінарі будуть розглянуті 
питання комунікації в кризових обставинах та 
особливості комунікаційної тактики під час 
ведення резонансних справ. 
 

Спікер: Ольга ОРЛОВСЬКА – старший 

викладач кафедри психології, 

соціальної роботи та педагогіки ННГІ 

Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського, 

аспірант кафедри психології Інституту 

підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості України. Психолог. Юрист. 

АКРЕДИТОВАНИЙ 

СЕМІНАР ДЛЯ 

АДВОКАТІВ 

 

Офлайн захід (в залі) 

 

Дата: 19 жовтня 2020 року 

 

Час: 14:00 – 18:00 

 

Місце: КИЇВ, 

вул. Лаврська, 16 

 

Кількість залікових 

балів: 4 

 

Кількість залікових балів 

з етики: 0 

 

Вартість: 720 грн 
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ЯК НАС ЗНАЙТИ? 
"АКТІО-ЕКСПЕРТ" знаходиться на території комплексу приміщень за адресою 

вул. Лаврська, 16. Зайти на територію комплексу можна через пост охорони 
з вул. Цитадельної. 

 

 
 

 
ЯК ОТРИМАТИ ЗАЛІКОВІ БАЛИ? 

 
1. Зареєструйтеся на семінар та оплатіть Вашу участь. 

2. Після підтвердження оплати Ви отримаєте на електронну пошту лист з QR-

кодом. 

3. Роздрукуйте цей QR-код або переконайтеся, що він доступний у Вашому 

смартфоні. 

4. Покажіть роздрукований QR-код або QR-код на екрані смартфону 

адміністратору семінару перед початком семінару та після його закінчення. 

5. Через кілька днів після семінару тестові завдання будуть розміщенні у 

Вашому Кабінеті адвоката на сайті Центру акредитації Вищої школи 

адвокатури (https://cpd.hsa.org.ua/). 

6. Дайте відповіді на питання тесту згідно інструкцій. 

7. Після успішної здачі тесту Вам автоматично будуть нараховані залікові бали, 

які будуть відображені у Вашому Кабінеті адвоката. 


