
Повна назва: Юридична деонтологія 

Статус: Вибіркова (за вибором навчального закладу) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Юридична деонтологія” є формування 

світоглядних позицій та поняття того, хто навчається, про свою майбутню професію, про 

умови та вимоги навчання у вищому закладі освіти, про найважливіші професійні 

стандарти, які склалися у світовій практиці здійснення юридичної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Юридична деонтологія” є 

формування в усього загалу тих, хто навчається:  

– поваги до права, до професії юриста; 

– навичок моделювати практичні життєві ситуації за участю представників 

юридичної професії, в яких би висвітлювалися функціональні особливості відповідно 

професійної спеціалізації праці юристів, а також їх взаємодія на рівні правових 

інституцій; 

– уміння обирати для себе єдине вірне, справедливе та обґрунтоване рішення, 

виходячи із аналізу певної правової ситуації, спираючись на норми законів та етичних 

кодексів, доводити власними діями високе призначення юристів у суспільстві як 

представників гуманної професії. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Юридична деонтологія» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з юридичної деонтології та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Юридична освіта, наука та практика в Україні 

1 
Юридична деонтологія як наука та 

навчальна дисципліна 
6 2 1 3 

іспит 

2 Система підготовки професійних 

юристів. Юридична освіта в Україні 

7 2 1 4  

3 Юридична наука 7 2 1 4  



4 Юридична практика. Діяльність суддів  6 2 1 3  

5 Юридична практика. Діяльність 

адвокатів 

6 2 1 3  

6 Юридична практика. Діяльність слідчих 6 2 1 3  

7 Юридична практика. Діяльність 

прокуратури  

6 2 1 3  

8 Юридична практика. Діяльність 

нотаріусів 

6 2 1 3  

Змістовий модуль 2. Культура та професійні якості юриста. 

9 Професійно-правова культура юриста  7 2 1 4  

10 Політична культура юриста  6 2 1 3  

11 Моральна та духовна культура юриста  7 2 1 4  

12 Інтелектуальна культура юриста 7 2 1 4  

13 Психологічна культура юриста 7 2 1 4  

14 Етична та естетична культура юриста 6 2 1 3  

  90 28 14 48  

 

Знання та навички: студенти повинні  

знати : 

1. Основні принципи та технології підготовки юристів у вищих заклад освіти; 

2. Роль юристів в організації соціального життя, здійсненні соціальної 

справедливості; 

3. Основні правові документи, що регламентують окремі види та напрями 

здійснення юридичної роботи; 

4. Особливості діяльності слідчого, прокурора, адвоката, нотаріуса тощо, змістом 

їхньої роботи, та вимогами, що ставляться до представників тієї чи іншої юридичної 

спеціальності; 

5. Зміст основних документів міжнародного, національного законодавства та 

корпоративного права, які закріплюють моральні засади здійснення юридичної професії. 

 вміти :  

1. Володіти мистецтвом міжособистісного спілкування; 

2. З високим рівнем усвідомлення та сумління захищати справедливість, права, 

честь і гідність людини, суспільства і держави; 

3. Оперувати засвоєною юридичною термінологією. 

набути навичок: 

1. Повною мірою використовувати рекомендовані форми та методи навчання з 

метою досягнення найбільшої ефективності у пізнавальному процесі;  

2.Організовувати самостійну роботу у часи самопідготовки, узагальнювати 

навчально-методичну інформацію, нормативні положення; 



3.Обирати для себе єдине вірне, справедливе та обґрунтоване рішення, виходячи із 

аналізу певної правової ситуації, спираючись на норми законів та етичних кодексів, 

доводити власними діями високе призначення юристів у суспільстві як представників 

гуманної професії. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях; іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Юридична деонтологія» проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді іспиту в І триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 1 5 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Ковальова Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії і теорії держави і права ЧНУ імені Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 

33 роки. Кількість виданих наукових праць – понад 100. В 2004 році захищено дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – 

Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Тема дисертації: 

«Еволюція судоустрою та судочинства на українських землях Великого князівства 

Литовського». 

Сфера наукових інтересів – історія та теорія права. 
 


