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Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Дена форма навчання: 

Лекції – 14 годин 

Практичні заняття – 16 годин 

Заочна форма навчання: 

Лекції – 4 години 

Практичні заняття – 8 години  

Циклова комісія Правових фундаментальних та 

професійно-практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять Згідно з розкладом в аудиторії 

(дистанційно з використанням 

платформи Zoom) 

Час та місце проведення консультацій Відповідно до розробленого графіку 

індивідуальних консультацій 



 Понеділок з 15.00 до 17.00 ауд. 205 або 

дистанційно з використанням 

платформи Zoom 

Кількість кредитів ЄКТС 2 кредити 

Форма підсумкового контролю Денна форма навчання: 

залік (III семестр)  

Заочна форма навчання: 

залік (I семестр) 

Сторінка дисципліни в Інтернеті http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0

%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%

d0%b8-

%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%

be%d0%b2%d0%be%d1%97-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%

81%d1%96%d1%97-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%

be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/ 

 

 

 

Мета навчальної дисципліни 

Надання студентам – майбутнім 

юристам, знань і основних вимог до 

професійних і особистих якостей 

професійного юриста, ознайомлення із 

специфікою соціального регулювання 

їхньої професійної діяльності, розкриття 

системи формування світогляду юриста. 

 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Теоретичні знання про професійні і 

особові якості законодавців, вивчення 

специфіки соціальної регуляції їхньої 

професійної діяльності, розкриття 

системи формування світогляду юриста. 

В процесі вивчення юридичної 

деонтології студенти одержують цілісне 

уявлення про необхідні практичні 

аспекти юридичної діяльності. 

 

 

 

 

 

http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/
http://plc.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82/


 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

Юридична деонтологія: становлення 

системи деонтологічних знань. Поняття 

та загальна характеристика науки 

«юридична деонтологія». Предмет 

наукового дослідження. Завдання науки 

«юридична деонтологія». Юридична 

діяльність як різновид соціальної 

діяльності. Основні риси, що 

характеризують юридичну діяльність. 

Зміст юридичної діяльності. Види 

юридичної діяльності.  Поняття 

професійної та правової культури 

юриста. Відмежування загальної та 

професійної культури та їх єдність. 

Функції правової культури.  Моральна 

діяльність. Особливості моральної 

культури юриста.  

Причини професійної деформації 

працівників юридичної сфери. Фактори 

формування професійної свідомості та 

культури юристів. Юридична психологія 

та місце в ній психологічної культури 

юриста. Система психічних властивостей 

особистості: темперамент, здібності, 

характер.  Конфліктологія – 

спеціалізована галузь наукових знань. 

Поняття та характеристика основних рис 

конфлікту. Основні причини виникнення 

соціальних конфліктів. Види соціальних 

конфліктів. Характеристика основних 

причин виникнення конфліктів у 

соціальному середовищі. Поняття та 

основні властивості юридичного 

конфлікту, його види. Фактори, що 

сприяють вирішенню конфлікту мирним 

шляхом. Стилі вирішення конфлікту та 

характеристика основних методів 

профілактичної роботи. Поняття правової 

культури. Правова культура суспільства 

та правова культура юриста: 

співвідношення. Поняття та структура 

політичної культури юриста. Деякі 

обмеження щодо політичної діяльності 

юристів в світі та в Україні. Здійснення 

службових обов’язків суддями. 

Здійснення службових обов’язків 

прокурорами. Здійснення службових 



обов’язків слідчими. Здійснення 

службових обов’язків нотаріусами. 

Здійснення службових обов’язків 

адвокатами. Поняття етикету. 

Особливості етикету юриста. Професійна 

атестація та дисциплінарна 

відповідальність суддів. Професійна 

атестація та дисциплінарна 

відповідальність прокурорсько-слідчих 

працівників прокуратури. Професійна 

атестація та дисциплінарна 

відповідальність працівників органів 

внутрішніх справ. Професійна атестація 

та дисциплінарна відповідальність 

адвокатів. Професійна атестація та 

дисциплінарна відповідальність 

нотаріусів. 

 

 

 

 

Лінк на дисципліну 
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.

php?id=111 

 

Пререквізити навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

 

Кореквізити «Організація судових та правоохоронних 

органів» 

 

 

Постреквізити навчальна практика, виробнича практика 

 

 

Основні загальні та фахові 

компетентності 

формування у студентів цілісного 

уявлення про необхідні практичні 

аспекти юридичної діяльності, норми 

поведінки фахівців, що визначають 

моральні принципи взаємостосунків 

«юрист – юрист», «юрист – клієнт», 

«юрист – громадськість»; ефективне 

вироблення у майбутніх фахівців 

професійних навиків пошуку 

оптимальних рішень в складних 

ситуаціях, безпосередньо не 

врегульованих правом. 

вирішувати практичні завдання, 

використовувати набуті уміння і навички 

https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111
https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=111


на практиці. 

 

Програмні результати навчання Знати основні категорії деонтології, що 

мають значення в професійній діяльності 

юристів; місце юридичної деонтології в 

загальній системі професійної культури 

законодавця;  особливості   моральної   

регуляції   суспільних   відносин   які   

виникають  під   час   

здійснення  законодавцями різних видів 

професійної діяльності; завдання і 

функції юридичної      деонтології, етапи 

її виникнення, становлення і розвитку; 

специфіку взаємодії моральної і правової 

регуляції діяльності законодавців; 

основні напрями і методи морального 

виховання юристів. 

Вміти реалізувати норми моралі в 

процесі здійснення юридичної 

діяльності; виявляти, аналізувати і 

вирішувати конкретні проблеми будь-

якого характеру, які  виникають в роботі 

професійних юристів. 

Загальна система оцінювання Участь у роботі впродовж 

семестру/залік - 40/60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

До підсумкового контрою знань 

допускаються студенти, які: 

- регулярно відвідувати лекції й 

практичні заняття; систематично та 

активно працювати на них; 

-давати повну й ґрунтовну відповідь на 

питання; обґрунтувати свою точку зору 

при обговоренні доповіді; 

-повно й переконливо наводити 

доводи при розв’язанні завдань; 

- якісно виконувати письмові 

практичні завдання, контрольні та 

самостійні роботи. Практичні заняття, 

пропущені за поважних 

причин, можуть бути відпрацьовані за 

попереднім узгодженням із 

викладачем. 

Вчасно та якісно виконали індивідуальну 

роботу, передбачену робочою 

програмою навчальної дисципліни. 



Політика оцінювання 

результатів навчання та 

академічна доброчесність 

1. Загальні вимоги до студента: 

- студент повинен дотримуватися 

Кодексу академічної етики; 

- списування під час самостійних та 

контрольних робіт заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних телефонів та 

планшетів); 

- роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку; 

- відвідування занять є обов’язковим (за 

об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в онлайн 

формі за погодженням із заступником 

директора  з навчально-виховної 

роботи). 

Під час аудиторних занять дозволяється 

використовувати ґаджети тільки у 

навчальних цілях 

Дозволяється користуватися 

електронними ґаджетами (ноутбуки, 

планшети тощо) для ведення конспектів 

лекцій та відстеження 

законодавчих новинок національного 

та міжнародного законодавства. 

2. Критерії оцінювання поточної 

діяльності студента: 

контроль якості засвоєння 

студентами програмного матеріалу 

навчальної дисципліни на практичних 

заняттях із застосуванням таких 

засобів: усне, письмове або експрес- 

опитування, виконання тестових 

завдань, вирішення практичних 

завдань або задач, участь у розробці 

кейсу, підготовка і захист есе або 

реферату за ініціативи студента. 

Поточний контроль має на меті 

перевірку рівня підготовки студента у 

вивченні 



 матеріалу. У ході практичного заняття 

студент може отримати оцінку від 0 

до 5 балів; 

- лекції – 10 б.; 

- практичні заняття – 15 б.; 

- самостійна робота – 5 б.; 

- індивідуальна робота – 10 б. 
На заліку студент має змогу отримати 

60 б. 

3. Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань 

студентів : 

http://plc.nlu.edu.ua 

 

http://plc.nlu.edu.ua/

