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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90- годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Формування світоглядних позицій того, хто навчається, про свою майбутню професію,
про умови та вимоги навчання у закладі вищої освіти, про найважливіші професійні
стандарти, які склалися у світовій практиці здійснення юридичної діяльності
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальна частина
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Поняття юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни
Юридична професія: загальна характеристика
Юридична освіта та наукова діяльність в Україні.

Модуль 2. Юридична діяльність
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Поняття та ознаки юридичної діяльності
Поняття «юрист»
Юридична практична діяльність

Модуль 3. Особлива частина
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Елементи професійної культури юриста
Етичні основи юридичної діяльності
Стандарти професійної діяльності юриста

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

знати поняття та ознаки професії юриста; основні юридичні спеціальності; історію
виникнення і розвитку юридичної спеціальності; вимог правової культури, що складають
основу професії юриста і значення моральної іі психологічної культури при виконанні
юристом своїх посадових функцій;
вміти правильно застосовувати знання в юридичній практиці грамотно і систематично
оформляти юридичні документи; завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і
гідність людей, вести на належному рівні дискусії.
навички публічних виступів, мисленнєві уміння (креативні, логічні якості мислення)

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Ведєрников Ю.А. Юридична деонтологія [Текст] : навч. Посіб. Для
студ. Вищ. Навч. Закл. / Ведєрников Ю.А., Кульбач С.О., Кучук А.М., ;
Ун-т сучас. Знань. – Д. : Свідлер А.Л., 2011. – 205 с.
2. Юридична деонтологія [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч.
Закл. / [А.Є. Шевченко та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 338 с.
3. Юридична деонтологія. Навчальник посібник / Під ред. В.М.
Горшеньова і В.В. Комарова. – Харків, 1993. – 240 с.

Інтернет джерела

1. Загально-державна інформаційна мережа з питань
європейського права URL:https://minjust.gov.ua/azu_es_
2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт URL:
http://www.portal.rada.gov.ua .
3. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського: веб-сайт URL: http://www.nbuv.gov.ua.

