
 

 

 



Повна назва: « Самоорганізація та відповідальність юриста » 

Статус: Нормативна 

Мета – ґрунтовне вивчення існуючих деонтологічних норм і правил 

професійної діяльності юриста, інформація про існуючі національні та 

міжнародні правила і норми професійної поведінки юриста, застосування 

методів компаративістики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Самоорганізація та 

відповідальність юриста» є опанування студентами п’ятого року навчання 

основних засад професійної відповідальності правника. Курс містить певне коло 

знань у сфері специфічних норм адвокатської, суддівської, прокурорської 

професійної етики тощо. 

 

   Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної 

правничої діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і 

правових інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 

 

Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові предметні) компетентності (СК) 

СК 1 

 

Здатність застосовувати знання з теорії 

та філософії, знання та розуміння 

структури правничої професії та її ролі 

у суспільстві. 

СК 13 

 

Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 



СК 14 

 

Здатність складати проекти 

процесуального рішення про 

призначення судових експертиз та 

формулювання питань експерту, 

володіти інформацією про сучасні 

можливості судових експертиз. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Денна форма: 

№

 

з/

п 

Назви розділів та тем 

Всьо

го 

годи

н 

За формами занять, 

годин 

Аудиторні Самості

йна 

робота 

студент

а 

лекці

йні 

семін

арськ

і 

1.  Поняття, види та форми 

відповідальності людини і 

громадянина. 

13 
2 2 9 

2.  Право, мораль, закон: сутність, 

взаємозв’язок та роль у професійній 

юридичній діяльності. 

13 
2 2 9 

3.  Професійна культура юриста та її 

вплив на професійну діяльність. 
13 

2 2 9 

4.  Конфлікти: сутність, причини, 

різновиди та стадії протікання 
13 

2 2 9 

5.  Юридична діяльність та юридична 

практика. 
13 

2 2 9 

6.  Міжнародні стандарти професійної 

діяльності та відповідальності юристів. 

13 2 2 9 



7.  Деонтологічні стандарти професійної 

діяльності юристів України. 
12 2 2 6 

 Всього  90 15 15 60 

 

Заочна форма 

№

 

з/

п 

Назви розділів та тем 

Всьо

го 

годи

н 

За формами занять, 

годин 

Аудиторні Самості

йна 

робота 

студент

а 

лекці

йні 

семін

арськ

і 

1.  Поняття, види та форми 

відповідальності людини і 

громадянина. 

13 
2 - 11 

2.  Право, мораль, закон: сутність, 

взаємозв’язок та роль у професійній 

юридичній діяльності. 

11 
- - 11 

3.  Професійна культура юриста та її 

вплив на професійну діяльність. 
13 - 2 11 

4.  Конфлікти: сутність, причини, 

різновиди та стадії протікання 
11 - - 11 

5.  Юридична діяльність та юридична 

практика. 
13 

- 2 11 

6.  Психологія стресу 11 - - 11 

7.  Міжнародні стандарти професійної 

діяльності та відповідальності юристів. 

15 2 - 13 

8.  Деонтологічні стандарти професійної 18 2 2 14 



діяльності юристів України. 

 Всього  105 6 6 93 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться  90 годин /  3 кредити ECTS. Види робіт: Контроль за 

рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких формах: 

усна відповідь на семінарських заняттях, письмова відповідь на семінарських 

заняттях, наукова доповідь. 

 

 Здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється надання усних відповідей на семінарських заняттях, , письмова 

відповідь на семінарських заняттях, наукова доповідь. 

Підсумковий контроль з дисципліни « Самоорганізація та відповідальність 

юриста  » проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

                                                    Денна форма 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна кількість 

балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті 40 (8*5)  

2 Письмова відповідь на семінарському 

занятті 

20 (4*5)  

3 Наукова доповідь 10  

4 Залік  30  

 Всього 100 

 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна кількість 

балів 



1 Усна відповідь на семінарському занятті 15 (3*5)  

2 Контрольна індивідуальна робота 45  

3 Доповідь 10  

4 Залік 30  

 Всього 100 

 

Викладач: Валецька Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії та теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 23 років. Кількість виданих наукових праць – 

більше 70, серед яких - монографія, сім навчально-методичних практикумів і 

підручник  з трудового права. У 2009 році захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 12.00.05 - трудове право та право соціального 

забезпечення. Тема дисертації: «Правове регулювання оплати праці». 

Трудовий арбітр Миколаївської області, член Української асоціації фахівців 

трудового права. Сфера наукових інтересів – трудове право, право 

соціального забезпечення, медичне та аграрне право. 

 


