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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія» є вибірковою на ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 2-го семестру на
кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у курсантів знань про теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти юридичної
професії; особистих якостей правоохоронця як професіонала; уміння використовувати одержані знання у професійній юридичній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» формування у курсантів професійний світогляд, знайомити з сучасними
підходами до юридичної діяльності, дати можливість курсантам глибше усвідомити сутність майбутньої професії та відчути її специфіку, а це в
кінцевому рахунку має сприяти формуванню професійної правосвідомості у майбутніх правоохоронців.
Зміст навчальної дисципліни. Теоретичні та методологічні засади юридичної деонтології. Загальна характеристика юридичної наукової та
навчальної діяльності. Система професійної підготовки юристів. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей.
Професійно-правова культура прикордонника. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки прикордонника. Духовно-національна культура
прикордонника.
ВИКЛАДАЧІ:
професор кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності доктор юридичних наук, доцент полковник юстиції Роман
ЛЯШУК, e-mail: 7roman@ukr.net.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні класи (502-514, 517).
Навчальні ресурси:
1.
Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. – 2-ге вид., пероб. – К.: Знання,
2006. – 487 с.
2.
Деонтологія правоохоронної діяльності прикордонників : навчальний посібник / В. І. Мірошніченко, Р. М. Ляшук, В. І. Царенко, І. Л.
Бомбергер. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. – 148 с.
3.
Кодекс доброчесної поведінки персоналу Державної прикордонної служби України затверджений Наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 11 квітня 2008 р. № 315.
4.
Практичний посібник «Відомчі стандарти культури прикордонного контролю». – Хмельницький: НАДПСУ, 2009. – 20 с.
Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – К.: Атіка, 2006. – 320 с.
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

40

18

18

4

26

26

54

+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.6; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН3.9; МН4.1; МН4.3; МН 4.4
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.

Екзамен

120

контрольна робота

4

курсова робота

+

Залік

Самостійна робота

розрахункове завдання

54

переклад текстів

есе
26

конспект з теми

Усього
26

групові вправи

4

групові заняття

18

лабораторні заняття

18

практичні заняття

40

індивідуальні заняття

120

Загальна

підсумковий контроль

Усього за
дисципліну

семінарські заняття

Кількість кредитів ECTS
4

Індивідуальна робота

лекційні заняття

Семестр
1

Усього аудиторних занять

Курс
1

Аудиторна робота

Диференційований залік

Форми
підсумкового
контролю

Кількість годин

4

Шифр
ЗК-2
ЗК-3
ЗК-10

ЗК-11

СК-1
СК-3
СК-4
СК-5
СК-6
ВК-1

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Компетентність
Методи контролю
Загальні компетентності спеціальності
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
МК4.2; МК4.3.
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
МК4.2.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в МК4.2.
Україні
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
МК4.2.
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ
МК2.1; МК2.4; МК 2.8; МК3.1; МК3.2;
правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації
МК4.1; МК4.2; МК4.3.
правоохоронної функції держави
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і МК2.1; МК2.4; МК 2.8; МК3.1; МК3.2;
правоохоронної діяльності
МК4.1; МК4.2.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
набутих знань та навичок у професійній діяльності
МК4.2.
Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
узагальнювати правову інформацію з різних джерел
МК4.2; МК4.3.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
аргументовані висновки та рекомендації
МК4.2.
Здатність опанувати сутність та основні питання етики збройної боротьби; МК2.1; МК2.4; МК 2.8; МК3.1; МК3.2;
призначення професії офіцера
МК4.1; МК4.2.
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр
ПРН-1

ПРН-3
ПРН-4
ПРН-6
ПРН-14

Компетентність

Методи навчання

Розуміти історичний, економічний, технологічний і МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН
культурний контексти розвитку правоохоронної 1.6; МН 2.1; МН3.5; МН3.6;
діяльності
МН3.9; МН4.1; МН4.2;
МН4.3
Збирати необхідну інформацію з різних джерел, МН1.1; МН 1.2; МН1.3;
аналізувати і оцінювати її
МН2.2; МН3.5; МН 3.6; МН
3.5; МН3.9; МН4.1
Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати МН1.1; МН 1.2; МН1.3;
висновки
МН2.2; МН3.5; МН 3.6; МН
3.5; МН3.9; МН4.1
Розуміти принципи і мати навички етичної МН1.1; МН 1.2; МН1.3;
поведінки, соціально відповідальної та свідомої МН2.2; МН3.5; МН 3.6; МН
діяльності у сфері правоохоронної діяльності
3.5; МН3.9; МН4.1
Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у МН 1.1; МН1.3; МН 1.6; МН
сфері правоохоронної діяльності, мати навички 2.1; МН3.2; МН3.5; МН3.9;
саморозвитку та самоосвіти протягом життя, МН4.1; МН4.2; МН4.3
підвищення професійної майстерності, вивчення та
використання передового
досвіду у сфері
правоохоронної діяльності

Оцінювання
МК1.2; МК 2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1;
МК 3.2; МК4.1; МК4.2; МК 4.3.
МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК 3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК 3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК 3.1; МК3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК 2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1;
МК 3.2; МК4.1; МК4.2; МК 4.3.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
з/п
1
2
3
4

5
6

7

Кіть
год.
4

1

2

Л2

Сз2

9

4

Л2

Сз2

4

Л2

Сз2

10
ІРЕсе-1
11
ІРЕсе-2

Характеристика
професії
юриста
та
окремих
юридичних спеціальностей
Професійно-правова культура
прикордонника

6

Л2

Сз2

Сз2

6

Л2

Л2

Сз2

Деонтологічна
правосвідомість та обов’язки
прикордонника
Духовно-національна
культура прикордонника

4

Л2

Сз2

8

Л2

Л2

Диференційований залік
Всього

4
40

Дз

Найменування тем
Теоретичні та методологічні
засади юридичної деонтології
Юридична наука та юридична
практика
Система
професійної
підготовки юристів

Номери тем, занять та кіл-сть годин

3

4

Місяці

Номери, вид та кіл-ть годин

ІР

ІРЕсе-1

12

1/1Л(2),
1/2Сз(2),
2/2Сз(2),
3/1Л(2),
3/2Сз(2),
4/2Сз(2), 4/3Сз(2),

Кілсть
годин

2/1Л(2),

8

4/1Л(2),

10

5/1Л(2),
5/2Л(2),
5/3Сз(2),
6/1СЗ(2);
6/2Сз(2),
7/1Л(2),
7/2Л(2), 7/3Сз(2), 7/4Сз(2),

12

Дз4

4

Всього

40

ІРЕсе-2
Сз2

Умовні скорочення:
Лекція - Л
Семінарське заняття - Сз
Екзамен - Е
Заняття, що обов’язкове для оцінювання – Т2/2с=2.

Сз2
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять

1

Кількість
годин

10
лекція

2

сам. робота

6

2

семінар

2

1

лекція

10
2

1

2

Найменування теми і навчальні питання

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної
деонтології
Заняття 1. Теорія та методологія юридичної деонтології
1. Поняття юридичної деонтології.
2. Предмет та структура курсу юридичної деонтології.
3. Функції юридичної деонтології.
1. З’ясувати передумови виникнення деонтології як розділу
етики, медичної та юридичної деонтології.
2. Вивчити поняття юридичної деонтології.
3. Вивчити систему юридичної деонтології як науки та
навчальної дисципліни.
4. Які ознаки юридичної деонтології як науки? Яке місце
займає деонтологія в системі юридичних наук?
4. Які ознаки, предмет та завдання юридичної деонтологія як
навчальної дисципліни.
Заняття 2. Юридична деонтологія: історія і сучасність
1. Історія становлення деонтологічних знань.
2. Загальна характеристика юридичної деонтології як науки та
навчальної дисципліни.
3. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук.
Тема 2. Юридична наука та юридична практика
Заняття 1. Поняття та основні характеристики
юридичної науки
1. Поняття юридичної науки та її структура.
2. Зміст та функції юридичної науки.
3. Поняття, структура та функції юридичної практики.

Література

[1.3.].
[2.2.] ст. 3-4; [2.3.] ст.16-30; [2.6.] ст.
30-37, 51- 66; [2.7.] ст. 4-15.
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.12.].
[1.3.].
[2.2.] ст. 3-4; [2.3.] ст.16-30; [2.6.] ст.
30-37, 51- 66; [2.7.] ст. 4-15.
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.12.].

[1.3.].
[2.2.] ст. 3-4; [2.3.] ст.16-30; [2.6.] ст.
30-37, 51- 66; [2.7.] ст. 4-15.
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.12.].

[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
[1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
[2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 153158;
[2.7.] ст. 15-44.
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.11.].
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Номери
тем

Номер
заняття

3

Види навчальних
занять

Кількість
годин

сам. робота

6

семінар

2

лекція

10
2

сам. робота

6

3
1

Найменування теми і навчальні питання

1. Особливості правової освіти в Україні
2. Освітньо-кваліфікаційні
характеристики
спеціальністю “Правознавство”.
3. Суб’єкти правоосвітньої діяльності.

Література

[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
за [1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
[2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 153158; [2.7.] ст. 15-44.
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.11.].
[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
Заняття 2. Наукова юридична та практична діяльність
1. Поняття та структура юридичної науки.
[1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
2. Поняття та структура юридичної практики, її функції та [2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
принципи.
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 1533. Основні види юридичної практики: судова та слідча 158;
практика;
оперативно-розшукова
діяльність,
практика [2.7.] ст. 15-44.
прокурорського нагляду
[3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.11.].
Тема 3. Система професійної підготовки юристів
[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
Заняття 1. Юридична освіта в Україні
1.
Система вищої юридичної освіти в Україні.
[1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
2.
Типи вищих навчальних закладів, що функціонують в [2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
Україні.
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 1533.
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої 158;
юридичної освіти.
[2.7.] ст. 15-44.
4. Правовий статус учасників навчально-виховного процесу [3.1.]; [3.4.]; [3.7.]; [3.11.].
вищих закладів юридичної освіти.
1.
Основні засади та державні стандарти.
[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
2.
Суб'єкти освітньої діяльності, їх права та обов'язки.
[1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
3.
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні в системі освіти [2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
згідно чинного законодавства України.
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 1534.
Характеристика учбових закладів України, що готують 158; [2.7.] ст. 15-44. [3.1.]; [3.4.];
працівників юридичної сфери.
[3.7.]; [3.11.].
5.
Поняття юридичної освіти як складної системи
різнорідних компонентів та заходів, що використовуються в
процесі виховання майбутніх юристів-професіоналів.
6.
Принципи організації та функціонування системи
юридичної освіти та завдання, які мають вирішуватися в цій
фахівця
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Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять

семінар

4

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

2

галузі на сучасному етапі.
7.
Характеристика окремих форм та методів навчання в
системі юридичної освіти та необхідність їх творчого
поєднання для досягнення мети правового виховання.
Заняття 2. Система юридичної освіти України
1. Вища юридична освіта в Україні.
2. Основні характеристики юридичної освіти.
3. Права та обов’язки учасників навчально-виховних
правовідносин.

28
1

лекція

2

сам. робота

10

Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих
юридичних спеціальностей
Заняття 1. Характеристики юридичної професії

Література

[1.1.]; [1.12.]; [1.13.]; [1.15.]; [1.16.];
[1.17.]; [1.18.]; [1.19.]; [1.20.].
[2.1.] ст. 10-43; [2.2.] ст. 4-5, 11-13;
[2.3.] ст. 54-65, 94-96, 110-143, 153158; [2.7.] ст. 15-44. [3.1.]; [3.4.];
[3.7.]; [3.11.].

[1.1.]; [1.2.]; [1.3.]; [1.4.]; [1.5.]; [1.6.];
[1.7.]; [1.8.]; [1. 9.]; [1.10.]; [1.11.];
1. Поняття, значення та особливості професії юриста.
[1.14.].
2. Основні юридичні спеціальності.
[2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст.
3. Специфіка діяльності Державної прикордонної служби 14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.]
України.
ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57.
[3.5.]; [3.7.]; [3.12.].
1. Суб’єкти юридичної діяльності.
[1.1.]; [1.2.]; [1.3.]; [1.4.]; [1.5.]; [1.6.];
2. Об’єкти юридичної діяльності.
[1.7.]; [1.8.]; [1. 9.]; [1.10.]; [1.11.];
3. Учасники юридичної діяльності.
[1.14.].
4. Засоби та способи юридичної діяльності.
[2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст.
5. Професійна діяльність юристів-спеціалістів:
14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.]
суддя;
ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57.
прокурор;
[3.5.]; [3.7.]; [3.12.].
адвокат;
слідчий;
нотаріус;
- державний виконавець.
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Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять

Кількість
годин

індивідуальна
робота
(есе)

12

Написання есе за заданою тематикою.

2

семінар

2

Заняття 2. Види юридичної діяльності
1. Поняття та риси професії юриста.
2. Професійне мислення та елементи творчості в роботі
юристів.
3. .Міжнародні та національні стандарти юридичної
діяльності.

3

семінар

2

Заняття
3.
Професіограма
основних
юридичних
спеціальностей
1. Об'єктивний характер спеціалізації юридичної роботи її
основні види
2. Професійна діяльність юристів-спеціалістів:
суддя;
прокурор;
адвокат;
слідчий;
нотаріус;
юрисконсульт.
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Тема 5. Професійно-правова культура прикордонника
Заняття 1. Культура професійної діяльності прикордонника
1. Поняття професійної культури прикордонника.
2. Фактори формування професійної культури прикордонника.
3. Причини професійної деформації військовослужбовців
Державної прикордонної служби України.
4. Відомчі стандарти культури прикордонного контролю.

5
1

лекція

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

[1.1.]; [1.2.]; [1.3.]; [1.4.]; [1.5.]; [1.6.];
[1.7.]; [1.8.]; [1. 9.]; [1.10.]; [1.11.];
[1.14.].
[2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст.
14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.]
ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57.
[3.5.]; [3.7.]; [3.12.].
[1.1.]; [1.2.]; [1.3.]; [1.4.]; [1.5.]; [1.6.];
[1.7.]; [1.8.]; [1. 9.]; [1.10.]; [1.11.];
[1.14.].
[2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст.
14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.]
ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57.
[3.5.]; [3.7.]; [3.12.].
[1.1.]; [1.2.]; [1.3.]; [1.4.]; [1.5.]; [1.6.];
[1.7.]; [1.8.]; [1. 9.]; [1.10.]; [1.11.];
[1.14.].
[2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст.
14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.]
ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57.
[3.5.]; [3.7.]; [3.12.].

[1.3.]; [1.21.]; [1.22.].
[2.1.] ст. 72-81; [2.2.] ст. 28, 37-38;
[2.3.] ст. 321-324, 340-344; [2.4.];
[2.5.];
[2.6.] ст. 67-76; [2.7.] ст. 58-66.
[3.4.]; [3.7.]; [3.9.]; [3.10.]; [3.12.].
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Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять

Кількість
годин

2

лекція

2

Заняття 2. Моральна та психологічна культура
прикордонника
1. Поняття та принципи моральної культури прикордонника.
2. Етика діяльності прикордонника.
3. Психологічна культура правоохоронця.

сам. робота

8

1. Поняття моральної (етичної) культури.
2. Етика діяльності прикордонника.
3. Принципи моральної культури прикордонника.
4. Професійний обов’язок прикордонника.

[1.3.]; [1.21.]; [1.22.].
[2.1.] ст. 72-81; [2.2.] ст. 28, 37-38;
[2.3.] ст. 321-324, 340-344; [2.4.];
[2.5.]; [2.6.] ст. 67-76; [2.7.] ст. 58-66.
[3.4.]; [3.7.]; [3.9.]; [3.10.]; [3.12.].

семінар

2

Заняття 3. Психологічна та моральна культура
прикордонника як складові її професійної культури
1. Поняття моральної (етичної) культури правоохоронця.
2. Етика діяльності прикордонника.
3. Психологія спілкування та міжособистісних відносин
прикордонників.
4. Конфлікти в професійній діяльності прикордонників.

[1.3.]; [1.21.]; [1.22.].
[2.1.] ст. 72-81; [2.2.] ст. 28, 37-38;
[2.3.] ст. 321-324, 340-344; [2.4.];
[2.5.];
[2.6.] ст. 67-76; [2.7.] ст. 58-66.
[3.4.]; [3.7.]; [3.9.]; [3.10.]; [3.12.].

26

Тема 6. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки
прикордонника.
Заняття 1. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки
прикордонника.
1. Поняття деонтологічної правосвідомості прикордонника.
2. Службовий обов’язок правоохоронця.
1. Структура правосвідомості.
2. Джерела правосвідомості.
3. Принципи правосвідомості

3

6
1

лекція

2

сам. робота

8

індивідуальна
робота (есе)

12

Найменування теми і навчальні питання

Написання есе за заданою тематикою.

Література

[1.3.]; [1.21.]; [1.22.].
[2.1.] ст. 120-129; [2.6.] ст. 103-140;
[2.7.] ст. 128-139.
[3.4.]; [3.7.]; [3.11.]; [3.12.].
[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].
[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].
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Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять

Кількість
годин

2

семінар

2

7

Найменування теми і навчальні питання

Література

Заняття 2. Правосвідомість прикордонника.
1. Структура правосвідомості особистості прикордонника.
2. Поняття правового виховання прикордонників.
3. Службовий обов’язок правоохоронця.

18

Тема 7. Духовно-національна культура прикордонника

[1.3.]; [1.21.]; [1.22.].
[2.1.] ст. 120-129; [2.6.] ст. 103-140;
[2.7.] ст. 128-139.
[3.4.]; [3.7.]; [3.11.]; [3.12.].

1

лекція

2

Заняття 1. Духовна культура прикордонника.
1.
Поняття
та
принципи
духовної
культури
прикордонника.
2.
Вплив
духовності
на
професійну
діяльність
прикордонника.
3. Загальнолюдські духовні цінності у правоохоронній
діяльності.

[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].

2

лекція

2

Заняття 2. Національна культура прикордонника.
1.Витоки та зміст національної культури прикордонника.
2. Національні аспекти правоохоронної діяльності.
3. Політична культура прикордонника.

[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].

сам. робота

10

1. Вплив духовності на професійну діяльність прикордонника.
2. Національні аспекти юридичної служби.
3. Філософсько-наукові підходи до професійної практики
юриста.

[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].

2

семінар

2

Заняття 3. Особливості духовної культури прикордонника.
1. Поняття та принципи духовної культури прикордонника.
2. Вплив духовності на професійну діяльність прикордонника.
3. Загальнолюдські духовні цінності у правоохоронній
діяльності.

[2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
104-128.
[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].

4

семінар

2

Заняття
4.
Особливості
прикордонника.
1. Принципи
національної

культури [2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37;
[2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст.
правоохоронної 104-128.

національної
культури

13
Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять

Кількість
годин

Найменування теми і навчальні питання

діяльності.
2. Національний та державний обов’язок правоохоронця.
3. Принципи політичної культури.
Залік
Разом за І курс
Усього за дисципліну

4
40
120

Література

[3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади юридичної деонтології
1. Опрацювання матеріалу лекції 1/1.
2. Підготовка до семінарського заняття 1/2.
3. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 1.
Тема 2. Юридична наука та юридична практика
1.
Опрацювання матеріалу лекції 2/1.
2.
Підготовка до семінарського заняття 2/2.
3.
Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 2.
Тема 3. Система професійної підготовки юристів
1.
Опрацювання матеріалу лекції 3/1.
2.
Підготовка до семінарського заняття 3/2.
3.
Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 3.
Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей
1. Опрацювання матеріалу лекції 4/1.
2. Підготовка до семінарського заняття 4/2.
3. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 4.
4. Підготовка до семінарського заняття 4/3.
5. Підготовка індивідуального завдання – есе за темою.
Тема 5. Професійно-правова культура прикордонника
1. Опрацювання матеріалу лекції 5/1.
2. Опрацювання матеріалу лекції 5/2.
3. Підготовка до семінарського заняття 5/3.
4. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 5.
Тема 6. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки прикордонника
1. Опрацювання матеріалу лекції 6/1.
2. Підготовка до семінарського заняття 6/2.
3. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 6.
4. Підготовка індивідуального завдання – есе за темою.
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Тема 7. Духовно-національна культура прикордонника
1. Опрацювання матеріалу лекції 7/1.
2. Опрацювання матеріалу лекції 7/2.
3. Підготовка до семінарського заняття 7/3.
4. Опрацювання теоретичного матеріалу згідно тематики самостійної роботи з теми 7.
5. Підготовка до семінарського заняття 7/4.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тематика есе з Юридичної деонтології.
Тема 4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей
1. Співвідношення юридичної науки і юридичної дисципліни.
2. Діяльність римських юристів як родоначальників юридичної теорії та практики
3. Значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної практики.
4. Морально-психологічні аспекти роботи судді.
5. Морально-психологічні аспекти роботи слідчого.
6. Морально-психологічні аспекти роботи прокурора.
7. Морально-психологічні аспекти роботи адвоката.
8. Морально-психологічні аспекти роботи нотаріуса.
9. Морально-психологічні аспекти роботи юрисконсульта.
10. Морально-психологічні аспекти роботи державного виконавця.
11. Роль присяги для службового обов’язку судді.
12. Національні юридичні деонтологічні кодекси, їх значення для сучасної юридичної практики.
Література
Базова: [2.1.] ст. 167-175, 292-300; [2.2.] ст. 14-23; [2.3.] ст. 532-51, 347-395; [2.6.] ст. 12-20; [2.7.] ст. 45-57;
Допоміжна: [3.5.]; [3.7.]; [3.12.].
Тема 6. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки прикордонника
1. Чинники, які впливають на формування правосвідомості.
2. Формування деонтологічної правосвідомості прикордонника.
3.Структурна деонтологічної правосвідомості військовослужбовця-прикордонника України.
4. Місце та роль правового виховання у формуванні правосвідомості.

17

5. Службовий обов’язок прикордонника.
6. Формування духовної культури прикордонника.
7. Формування політичної культури прикордонника.
8. Духовність у професійній діяльності прикордонника.
Література
Базова: [2.1.] ст. 128-153; [2.2.] ст. 29-37; [2.6.] ст. 141-176, 153-158; [2.7.] ст. 104-128.
Допоміжна: [3.2.]; [3.3.]; [3.8.]; [3.10.]; [3.12.].
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1.11. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. [Електронний ресурс].
– Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
1.12. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
1.13. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
1.14. Постанова КМУ “Про систему органів юстиції” від 30 квітня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg.
1.15. Постанова КМУ “Про ліцензування освітніх послуг” від 29.08.2003 р. № 1380. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1380-2003.
1.16. “Національна програма правової освіти населення”, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001.
1.17. Постанова КМУ “Про розроблення державних стандартів вищої освіти” від 7.08. 1998 р. № 1247. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1247-98-%D0%BF.
1.19. Положення про національний заклад (установу) України, затверджене Указом Президента України від 16 червня 1995 р. № 451.
1.20. Про роботу з персоналом ДПСУ: Наказ АДПСУ від 16.12.2008 р. № 1055 (із змінами відповідно до Наказів АДПСУ).
2. Базова:
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VII. МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль:
Контроль навчальної роботи здійснюється під час аудиторних занять, що проводяться відповідно до розкладу. Обов’язковому оцінюванню
підлягають такі заняття 2/2Сз(2), 4/2Сз(2), 5/3Сз(2), 7/3Сз(2).
Використовуються такі методи контролю: усне опитування, письмові опитування, електронні тестування, які мають сприяти підвищенню
мотивації курсантів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки підготовки майбутніх правоохоронців перевага надається
усному (опитування) і письмовому (письмове опитування, тестування) контролю. Оцінюванню підлягає ведення курсантами конспекту.
Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за п’ятибальною шкалою. Виконання звітів про самостійне вивчення визначеного
робочою навчальною програмою матеріалу оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Робота зараховується, якщо в звіті є основні поняття та
положення, структура відповідає змісту матеріалу, сформовано висновки.
Підсумковий контроль:
Підсумком вивчення навчальної дисципліни – є здача диференційованого заліку у другому семестрі в усній формі. Перелік питань, які
виносяться на диференційований залік з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» складається з питань, що розглядалися на лекційних і
семінарських заняттях, а також з питань, рекомендованих курсантам для самостійного опрацювання.
Курсант вважається допущеним до диференційованого заліку якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою
з курсу «Юридична деонтологія» та отримав позитивні оцінки.
Оцінка за дисципліну в цілому виставляється за результатами семестрового (підсумкового) контролю.
Курсанта можна звільнити від складання диференційованого заліку з виставленням оцінки відповідно до таблиці відповідності шкал
оцінювання, якщо середній бал (середньоарифметична з поточних оцінок за аудиторну роботу) складає не нижче 4,01 балів. При цьому курсант
виявляв активність на теоретичних заняттях, виконав всі види індивідуальних завдань, не мав поточних оцінок нижчих, ніж «задовільно».
Загальна оцінка підсумкового (семестрового) контролю є сумою від середньоарифметичної поточної оцінки за аудиторну роботу,
помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8, та оцінки за диференційований залік, помноженої на 0,2.
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено
оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги ро бочої програми
навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною
шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і
не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі
«підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС.
В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний
курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

