ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: 1.2.2;
2. Назва: Юридична деонтологія;
3. Тип: обов’язковий;
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1;
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1;
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3;
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к.філос.н.,
доцент кафедри
9. Результати навчання: формування професійної готовності у слухачів курсу до юридичної
діяльності, котра передбачає наступні компетенції: комунікативну, моральну, соціокультурну, правову,
спеціально-предметну.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні
заходи;
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права, Судові та
правоохоронні органи, Історія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн,
Філософія права, Конфліктологія, Юридична психологія;
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Філософія
права, Конфліктологія, Юридична психологія, Цивільне право, Кримінальне право, Трудове право,
Адміністративне право;
12. Зміст курсу: Поняття юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни. Юридична
професія: загальна характеристика. Юридична освіта та наукова діяльність в Україні. Юридична
діяльність. Юридична практична діяльність. Культурологічні засади професійної діяльності юристів.
Деонтологічні кодекси професійної діяльності юристів. Професіограми юридичних професій. Моральна
деформація та професійна відповідальність юристів.
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел)
Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків: Вид-во НУВС. 2002. – 336 с.
Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія [Текст] :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.
Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] :навч. посіб. / С. Д. Гусарєв,
О. Д. Тихомиров. - К. :Знання, 2010. - 495 с.
Молдован А. В. Юридична деонтологія. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С.
Богдан. – Київ : Алерта, 2015. – 222 с.
Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197с.
Сливка С.С. Юридична деонтологія. – Львів, 1996. – 169 с.
Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.,
1994.
Юридична деонтологія [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Є. Шевченко та ін.]. Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 338с.
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:
лекції, практичні заняття з використанням традиційних та інноваційних методів навчання, кейс-методів,
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.
15. Форми та критерії оцінювання:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: залік в кінці 1семестру.
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування.
16. Мова викладання: українська.
В. о. завідувача кафедри

к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code:1.2.2.;
2. Title: Legal deontology;
3. Type: обов’язковий;
4. Higher education level: І (бакалаврський),
5. Year of study, when the discipline is offered: 1;
6. Semester when the discipline is studied:1;
7. Number of established ECTS credits:3;
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk Yu.I., Ph.D., Associate
Professor
9. Results of studies: formation of professional readiness for students of the course for legal activity, which
provides the following competences: communicative, moral, socio-cultural, legal, special-subject.
10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures;
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:
State and Law Theory, Judicial and Law Enforcement Bodies, History of State and Law of Ukraine, History of
State and Law of Foreign Countries, Philosophy of Law, Conflictology, Legal Psychology; Philosophy of law,
Conflictology, Legal psychology, Civil law, Criminal law, Labor law, Administrative law;
12. Course contents: (перелік тем) The concept of legal deontology as a science and discipline. Legal
profession: general characteristics. Legal Education and Research in Ukraine. Legal activity. Legal practical
activity. Cultural principles of professional activity of lawyers. Deontological codes of professional activity of
lawyers. Professional professors of legal professions. Moral deformation and professional liability of lawyers.
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел)
Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків: Вид-во НУВС. 2002. – 336 с.
Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія [Текст] :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.
Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] :навч. посіб. / С. Д. Гусарєв,
О. Д. Тихомиров. - К. :Знання, 2010. - 495 с.
Молдован А. В. Юридична деонтологія. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С.
Богдан. – Київ : Алерта, 2015. – 222 с.
Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197с.
Сливка С.С. Юридична деонтологія. – Львів, 1996. – 169 с.
Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К.,
1994.
Юридична деонтологія [Текст] :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Є. Шевченко та ін.]. Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 338с.
14. Planned types of educational activities and teaching methods:
лекції, практичні заняття з використанням традиційних та інноваційних методів навчання, кейс-методів,
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.
15. Forms and assessment criteria:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: залік в кінці 1семестру.
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування.
16. Language of teaching: Ukrainian.

Head of the department,
Ph.D., Melnichuk Yu.I.,

