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Вступ 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» 

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 081 «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є юридична діяльність як 

різновид соціальної діяльності, що здійснюється юристами-фахівцями для отримання 

правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб’єктів 

відповідно до вимог права.  

Міждисциплінарні зв’язки: визначаються тим, що у структурно-логічній 

схемі викладання правових навчальних дисциплін навчальна дисципліна 

«Юридична деонтологія» розташовується після навчальної дисципліни «Теорія 

держави і права» та навчальної практики «Вступ до фаху (університетська 

освіта)» і взаємопов’язана з ними, а також являється методологічними засадами 

вивчення правових навчальних дисциплін у подальшому процесі навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль І «Науково-методологічні засади юридичної діяльності» – включає в 

себе теми, які містять навчальний матеріал щодо поняття, предмету та методу 

юридичної деонтології, загальної характеристики юридичної діяльності та її 

окремих видів: освітньої, наукової та практичної. 

Модуль ІІ «Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності» – 

містить матеріал щодо засад правової, політичної, етичної, естетичної, 

інформаційної, економічної та екологічної професійної культури юриста. 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є  

розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності юриста, її 

принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і держави; характеристика 

минулого професійної діяльності юриста, сьогодення і тенденцій подальшого 

розвитку. Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечити формування 

ціннісних орієнтацій студента, світоглядного розуміння цілісної системи вимог, 

які пред’являються до юриста в цивілізованому суспільстві, що прагне до 

побудови демократичної правової держави.  

1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Юридична 

деонтологія» є  завдання, що визначаються її специфічним значенням у процесі 

підготовки фахівців юридичних напрямів підготовки. Відтак, основні завдання 

навчальної дисципліни полягають у вивченні  науково-методологічних засад 

юридичної діяльності, а також основ правової, політичної, етичної, естетичної, 

інформаційної, економічної та екологічної професійної культури, тому що 

модель сучасного юриста містить у собі не тільки професіоналізм як якісну 

характеристику фахівця в галузі юриспруденції, але й ряд особистісних 

властивостей, що характеризують юриста як високоморальну, висококультурну, 

духовну особистість, що володіє загальнокомунікативними та іншими 

якостями. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: деонтологічні вимоги щодо юридичної професії; принципи юридичної 

деонтології; особливості юридичної деонтології як юридичної науки;  зміст 

вищої юридичної освіти, історію та основні тенденції розвитку; зміст, 

принципи та організацію навчального процесу у вищому юридичному 

навчальному закладі;  види навчальних занять, форми контролю знань 

студентів;  соціальні функції, права та обов’язки студентів; поняття, функції та 

особливості професії юриста;  основні юридичні спеціальності; міжнародні 

стандарти професійної юридичної діяльності; поняття, класифікацію, історію 

розвитку і сучасний стан юридичних наук; зміст і види юридичної практики; 

вимоги і значення професійної етики при виконанні юристами своїх посадових 

функцій; основи правової, політичної, етичної, естетичної, інформаційної, 

економічної та екологічної професійної культури юриста. 

вміти: самостійно працювати з джерелами та монографічною, навчальною, 

періодичною та іншою  літературою; орієнтуватися в системі юридичних наук, 

правової практики, юридичної освіти; вести політико-правові, ділові та наукові 

дискусії; правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці; завжди з 

високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей; вести дискусії 

на належному рівні;  застосовувати у своїй діяльності основні правила правової, 

політичної, етичної, естетичної, інформаційної, економічної та екологічної 

професійної культури юриста. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 креди ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль І. Науково-методологічні засади юридичної діяльності 

 
Тема 1. Поняття, предмет та метод юридичної деонтології. 
Виникнення деонтології як науки. Передумови виникнення юридичної 

деонтології. Етапи розвитку юридичної деонтології.  

Поняття та загальна характеристика юридичної деонтології як науки. 

Предмет юридичної деонтології. Метод юридичної деонтології. Функції та 

принципи юридичної деонтології. 

Юридична деонтологія як навчальна дисципліна. Мета та завдання 

юридичної деонтології як навчальної дисципліни. Структура та джерела курсу 

«Юридична деонтологія». 

 

Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності.  

Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Поняття та зміст 

юридичної діяльності. Види юридичної діяльності. 

Система юридичної діяльності. Суб’єкти, об’єкти та засоби юридичної 

діяльності. Форми юридичної діяльності. Освітня, наукова та практична  

юридична діяльність. Методи здійснення юридичної діяльності. Функції 

юридичної діяльності. 
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Поняття та ознаки професії «юрист». Місце і соціальне призначення 

юридичної професії у суспільстві та державі. Сфери професійної діяльності 

юриста. Кадрова політика держави щодо професійної діяльності юриста. 

 

Тема 3.Освітня юридична діяльність. 

Загальні засади освіти в Україні. Поняття, види і форми юридичної 

освіти. Шляхи удосконалення юридичної освіти. Правова освіта населення. 

Система стандартів вищої освіти. Державний стандарт вищої освіти. 

Галузевий державний стандарт вищої юридичної освіти. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика випускника. Освітньо-професійна програма 

підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти. Стандарт вищої юридичної 

освіти вищих навчальних закладів. 

Завдання, права та обов’язки вищих навчальних закладів юридичної 

освіти в Україні. Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих 

навчальних закладів юридичної освіти. Ліцензування та акредитація вищих 

навчальних закладів юридичної освіти. Правовий статус вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Структура вищого навчального закладу юридичної освіти. Управління 

вищим навчальним закладом юридичної освіти. Учасники навчально-виховного 

процесу вищих навчальних закладів юридичної освіти. Права та обов’язки 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. Права та обов’язки 

студентів. Студентське самоврядування. 

 

 

Тема 4. Наукова юридична діяльність. 

 Поняття та предмет юридичної науки. Функції юридичної науки. 

Методологія юридичної науки. Види та зміст методів юридичної науки. 

Загальні методи мислення. Філософські та загальнонаукові методи. Конкретно-

наукові та спеціально-наукові методи юридичної науки. 

 Види наукових юридичних дисциплін. Теоретичні та історичні юридичні 

науки. Галузеві юридичні науки. Спеціальні юридичні науки. Проблеми та 

перспективи розвитку юридичної науки. 

Науково-дослідна діяльність у сфері юридичної науки. Магістратура. 

Аспірантура (ад’юнктура). Докторантура. Наукові юридичні спеціальності. 

Наукові юридичні установи в Україні. 

 

Тема 5. Практична юридична діяльність. 

Поняття та принципи практичної юридичної діяльності. Функції 

практичної юридичної діяльності. Ознаки практичної юридичної діяльності. 

Професіоналізм, незалежність, компетентність практичної юридичної 

діяльності. Повага та не порушення прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

суспільних відносин. Конфліктність, інформативність, гласність і 

конфіденційність практичної юридичної діяльності. 

Поняття та ознаки юридичної практики. Види юридичної практики. Зміст, 

структура і функції юридичної практики. 
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Поняття та види юридичного процесу. Юридична справа і її вирішення. 

Види процесуальних актів. 

 

Тема 6. Суб’єкти практичної юридичної діяльності. 

Основні вимоги та умови набуття права на здійснення практичної 

юридичної діяльності. Права та обов’язки  суб’єктів практичної юридичної 

діяльності. Дисциплінарна відповідальність суб’єктів практичної юридичної 

діяльності. Вища рада юстиції України як контрольно-наглядовий орган у сфері 

дисциплінарної відповідальності суб’єктів практичної юридичної діяльності. 

Гарантії забезпечення статусу суб’єктів практичної юридичної діяльності. 

 

Тема 7.Види практичної юридичної діяльності: загальна 

характеристика. 
Основні види юридичної практики. Судова практика. Прокурорська 

практика. Адвокатська практика. Нотаріальна практика. Слідча практика. 

Оперативно-розшукова практика. Практика органів дізнання. Практика 

державної кримінально-виконавчої служби. Практика державної виконавчої 

служби. Практика органів реєстрації актів громадянського стану. Практика 

юридичної служби органів державної влади та місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ, організацій. Приватна юридична практика. 

 

Модуль ІІ. Культурологічні компоненти у сфері юридичної діяльності 
 

Тема 8. Правова та політична культура юриста. 

Поняття та зміст правової культури юриста. Структура та функції 

правової культури юриста. Співвідношення правової культури юриста та 

правової культури суспільства. 

Правове  мислення юриста. Форми правового мислення юриста. Правове 

судження. Правовий умовивід. Правове поняття. Якості правового мислення 

юриста. Деформації правової культури юриста та шляхи їх подолання. 

Поняття та зміст політичної культури юриста. Структура та функції 

політичної культури юриста. Рівні політичної культури юриста. Принцип 

політичного нейтралітету як складова політичної культури юриста. 

 

Тема 9. Психологічна, етична та естетична культура юриста. 

Поняття та зміст психологічної культури юриста. Структура 

психологічної культури юриста. Рівні психологічної культури юриста. 

Психічний склад особи юриста. Система психічних властивостей особи юриста. 

Психологія ділового спілкування юриста. Види конфлікту. Стилі вирішення 

конфлікту. 

Поняття та зміст етичної культури юриста. Структура етичної культури 

юриста. Рівні етичної культури юриста. Професійна етика юриста. Професійний 

обов’язок юриста. Присяга у сфері юридичної діяльності. Деформації етичної 

культури юриста та шляхи їх подолання. 
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Поняття та зміст естетичної культури юриста. Структура естетичної 

культури юриста. Рівні естетичної культури юриста. Службовий етикет юриста. 

Традиції і ритуали у сфері юридичної діяльності. Державна і професійно-

правова символіка. Естетичні засади оформлення юридичних документів. 

 

Тема 10. Інформаційна, економічна та екологічна культура юриста. 

Поняття та зміст інформаційної культури юриста. Структура 

інформаційної культури юриста. Правова інформатика. Правова інформатизація 

суспільства.  

Поняття та зміст економічної культури юриста. Структура економічної 

культури юриста. Економічні права у суспільстві. Економічні знання юриста. 

Участь юриста у здійсненні економічної політики держави. 

Поняття та зміст екологічної культури юриста. Структура екологічної 

культури юриста. Екологічна безпека у суспільстві. Нормативи екологічної 

безпеки. Екологічні права та обов’язки у суспільстві. 
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http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%B0,%20%D0%84.%20$%3C.%3E%29
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8. Гіда Є.О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України: 

навч. посіб. / Є. О. Гіда ; Національна академія внутрішніх справ. - К. : ФОП 

Ліпкан О. С., 2011. - 120 с.  

9. Гіда Є.О. Деонтологічні засади діяльності поліції царської 

Росії:характеристика джерельної бази  // Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ . - 2012. - № 1(3). - С. 145-152. 
10. Гомзяк І. А. Деонтологія національного правотворення  // Форум права . - 

2012. - № 2. - С. 133-139.  

11. Гребеньков Г.В. Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навч. пос. / 

Г.В.Гребеньков, Д.П.Фіолевський  – К., 2007. – 211 с. 

12. Гусарєв С.Д. Тези до питання про предмет юридичної деонтології 

// Науковий вісник Юридичної академії МВС України. - 2004. - № 2. - С. 63-

69. 

13. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. 

посіб / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 

2008. – 495 с.  

14. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / С. 

Д. Гусарєв - К. : Знання, 2005. - 375 с. 

15. Гусарєв С.Д. Юридична професія в контексті правової спадщини Риму 

// Вісник Київського університету права. - 2006. - № 1. - С. 21-24. 

16. Денищик О.І. Управлінська культура державних службовців  

(деонтологічні аспекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального 

управління і права . - 2003. - № 2. - С. 186-192.  

17. Денісова, О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: 

навч. посібник / О. О. Денісова. – К. : КНЕУ, 2004. – 307 c. 

18. Естетика : навч. посіб. / М. П. Колесніков та ін.; за ред. В. О. Лозового; Нац. 

юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К. : Юрінком Інтер, 2007. – 204 

с. 

19. Жалинский, А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». 

Профессиональная деятельность юриста: учеб.для вузов / А. Э. Жалинский. 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 368 с. 

20. Жуковська О. Л. Деонтологія в центрі уваги юридичної громадськості / О. Л. 

Жуковська // Адвокат. - 1998. - 2. - С. 40-43. 

21. Іванов В.М., Іванова О.В., Юридична конфліктологія / В.М.Іванов, О.В. 

Іванова– К. : МАУП, 2004. – 224 с. 

22. Казанцев, С. Я. Твоя профессия – юрист / С. Я. Казанцев. – М.: Академия, 

2007. – 160 с. 

23. Ківалова, Т. С. Кваліфікаційна робота юриста: методика написання та 

захисту: навч. посіб. / Т. С. Ківалова, Т. Р. Короткий, М. А. Польовий. – 

Одеса: Фенікс, 2011. – 362 с. 

24. Клименко О. Деонтологія державної служби як наука про обов'язок та гідну 

поведінку державних службовців // Підприємництво, господарство і право. - 

2010. - 6. - С. 119-121. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%84$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100597
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100597
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D1%8F%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E$
http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9B.$%3C.%3E%29
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25. Коновалова В. О. Юридична психологія : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. 

закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : 

Право, 2008. - 240 с.  

26. Левківський, Б. К. Юридична етика та деонтологія / Б. К. Левківський. – К. : 

СПД Юсип’юк В.Д., 2009. – 126 с 

27. Леко Б. Юридична етика: навч. посібник / Б. Леко. – Чернівці : Книги – XXI, 

2008. – 280 с.  

28. Лозовой, В. О. Професійна етика юриста / В. О. Лозовой, О. В. Петришин . – 

Х.: Право, 2004. – 176 с. 

29. Максимов С.І.  Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, 

аналіт. огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. - Х. : Право, 2010. - 

332 с. 

30. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов / Нерсесянц В.С.. — 

М.: Норма, 2005. — 656 с. 

31. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія : навч. посібник для студ. вищих 

навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. - Чернівці : Книги - ХХІ, 

2007. - 448 с. 

32. Організація професійної діяльності юриста: теорія і практика: пер. з 2-го 

англ. вид. / Ф. Бойл, Д. Каппс, Ф. Плауден, К. Сендфорд; наук. ред., пер. В. І. 

Андрейцев. – К.: Знання, 2006. – 478 с. 

33. Осауленко, О. І. Юридична деонтологія: навч. посіб. / О. І. Осауленко. – К.: 

Істина, 2008. – 224 с.  

34. Полешко А. Методологічні проблеми юридичної науки в Україні //Право 

України. - 2004 - № 7. - С. 145-146. 

35. Прокопов Д. Деонтологічні системи природного права у європейській 

правовій думці XVII - середини XVIII століть // Юридична Україна. - 2010. -

 3. - С. 17-24. 

36. Проневич О. С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності 

поліцейських службовців Федеративної Республіки Німеччина // Проблеми 

правознавства та правоохоронної діяльності. 2002 р.- №2. - С. 56-68. 
37.Свиридюк Н. П.     Юридична деонтологія: навч.-метод. посіб. / Н. П. 

Свиридюк. - К. : Хай-Тек Прес, 2012. - 336 с.   
38.Святоцька М. Адвокатура в Україні за магдебурським правом // Право 

України. -  2006.- №7.- С.125-126. 
39.Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової 

адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України -  
2006. - №19 .- С.28-33. 

40. Скакун О. Ф. Юридична деонтологія: підруч. / О. Ф. Скакун. – Х.: Еспада, 

2008. – 400 c. 

41. Сливка, С. С. Юридична деонтологія: підручник / С. С. Сливка. - Вид. 3-тє, 

перероб. і доп.– К.: Атіка, 2008 .- 296 с. 

42. Сливка С.С. Філософія права : навч. посіб. / С. С. Сливка. - Л. : ЛьвДУВС, 

2010. - 263 с. 

43. Токарчик Роман. Юридична етика: монографія: пер. з пол. / Р. Токарчик. - 

Вид. 3-тє, випр. - К. : Таксон, 2009. - 355 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%20%D0%A1.$%3C.%3E%29
http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%9F.$%3C.%3E%29
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0$
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44. Фіолевський Д. П. Юридична етика : підручник / Д. П. Фіолевський. - К. : 

Алерта, 2011. - 288 с. 

45. Хрестоматия по юридической деонтологии. Сборник нормативных актов / 

сост. и общ. ред. О. Ф. Скакун. – Х.: ЭСПАДА, 2002. – 448 c. 

46. Циппеліус Райнгольд. Філософія права: пер. з нім. / Р. Циппеліус. - К. : 

Тандем, 2000. - 300 с. 

47. Юридична деонтологія: підручник / Ткаченко В. Д., Погребняк С. П., 

Лук’янов Д. В. та ін./ за ред. В. Д. Ткаченка. Вид. друге. – Х. : Одиссей, 2008. 

– 256 с. 

48.  Юридична деонтологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ведєрніков 

Ю. А., Кульбач С. О., Кучук А. М. . -  Ун-т сучас. знань. - Д. : Свідлер А. Л., 

2011. - 205 с.  

49. Юридична деонтологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Є. 

Шевченко та ін. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 338 с. 

50.  Юридична деонтологія : навч.-метод. посібник / К. М. Пилипенко, В. В. 

Соловйова. - Донецьк : Юго-Восток, 2006. - 84 с.  

51. Юридична психологія : підручник / Д. О. Александров та ін.; заг. ред. Л. І. 

Казміренко, Є. М. Моісеєв. - К. : КНТ, 2007. - 359 с.      
   

 

 

  4.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і 

включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та 

підсумкового контролю є робота студентів на семінарських (практичних) 

заняттях та виконаних індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль 

здійснюється при проведенні семінарських (практичних) та індивідуальних 

занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу 

дисципліни.  

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 

контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених 

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми заняття, письмове складання студентами тестів. Контроль також 

здійснюється при розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими 

групами» комплексу практичних задач і проблемних ситуацій.  

Поточний  контроль, який застосовується під час індивідуально-

консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній 

або письмовій формі. Такий контроль застосовується по відношенню до тих 

студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Поточний 

контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань 

здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв’язання 

ситуаційних завдань.  

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі ПМК 

(заліку). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81%20%D0%A0$
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5.Засоби діагностики успішності навчання. 

 Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається із суми 

балів за результатами поточного контролю знань. Загальна сума набраних балів 

протягом семестру за поточну успішність максимально складає 100. Академічні 

успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в ПУЕТ, з обов’язковим переведенням оцінок до 

національної шкали та шкали ECTS. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) передбачає, що студент виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.  

Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) передбачає, що студент вільно володіє 

вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна. 

Оцінка «добре» (74-81 бал) передбачає, що студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача й 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

Оцінка «задовільно» (64-73 бали) передбачає, що студент відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Оцінка «достатньо» (60-63 бали) передбачає, що студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 

контролю» (35-59 балів) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» з обов’язковим вивченням залікового кредиту» (1-34 

бали) передбачає, що студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 

 


