
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Поліцейська деонтологія 

1. Кафедра: Кафедра теорії та філософії права, державно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Магновський Ігор Йосифович –доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та філософії права факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування. Автор більше 100 

наукових праць, досвід роботи більше 19 років. 

У 2020 р. пройшов стажування в Університеті Марії Кюрі 

Склодовської (Польща). 

Сфера наукових інтересів: теорія держави та права,  конституційне 

право, проблеми забезпечення прав і свобод людини. 

Із викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

Старокиївське шосе, 42 б, каб. 102 тел. (097) 896 1967 Viber, 

Telegram, електронна адреса: magn.igor@ukr.net 

Шевчук Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри теорії 

та філософії права підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 30 наукових праць, досвід роботи 24 

роки. 

Сфера наукових інтересів: конституційне право, державне 

будівництво, місцеве управління та самоврядування.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

Старокиївське шосе, 42 б, каб. 112, тел. (067) 481 72 78 Viber, 

Telegram, електронна адреса: wshevchyk@ukr.net 

Шаповалова Інна Олександрівна – кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри державно-

правових дисциплін факультету 1 навчально-наукового інституту 

права та кібербезпеки. Досвід роботи більше 16 років. Член 

редакційної колегії фахового наукового журналу «Юридичний 

вісник», який включено до переліку наукових фахових видань 

України (категорія «Б»). У 2021 році пройшла стажування в 

Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польша), юридичний 

факультет.  

Сфера наукових інтересів: 

Теорія держави та права, Поліцейська деонтологія.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська 1, каб. 105, тел. (095) 192 95 34 Viber, Telegram, 

електронна адреса: inna_shapovalova8@ukr.net 

3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

mailto:magn.igor@ukr.net
mailto:wshevchyk@ukr.net


5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у першому семестрі на першому році навчання. 

Пов’язана з навчальними дисциплінами «Теорія держави та 

права», «Історія держави та права», «Конституційне право», 

«Поліцейська діяльність», «Особиста безпека поліцейського», 

«Судові та правоохоронні органи України» (вибіркова для 

ФПФПКП). 

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

- самостійна 

робота: 

3                       

90 (денна)   90 (заочна)     

30 (денна)   10 (заочна) 

12 (денна)   4 (заочна)     

18 (денна)   6 (заочна)       

60 (денна)   80 (заочна)  

8. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

У рамках навчальної дисципліни постають актуальні 

проблеми щодо зростання професійної культури поліцейського, 

його професійно-правової поведінки, надання загальних уявлень 

про теорію та практику юридичної діяльності, що набуває 

особливої актуальності в умовах розбудови демократичної, 

правової держави. Значна роль належить вивченню обов'язків, які 

покладаються на поліцейського у зв'язку з його професійною 

діяльністю, а також загалом у становленні правничої професії, 

правової освіти і практики.  

Метою викладання дисципліни є набуття здобувачами вищої 

освіти теоретичним і практичних знань у галузі становлення 

сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста, поліцейського. 

Оволодіння уміннями та навичками, вивчення обов'язків, які 

покладаються на поліцейського у зв'язку з його професійною 

діяльністю. 

 

9. 

Міждисциплінарні 

 «Теорія держави та права», «Історія держави та права», 

«Конституційне право», «Поліцейська діяльність», «Особиста 



зв’язки безпека поліцейського». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  занять. 

Лекції здійснюються із ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма 

контролю: 

Залік  

12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної 

контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання 

завдань, винесених на підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 

≤100 

 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: знати: 

предмет, мету вивчення, завдання й значення курсу; поняття прав 

і свобод людини і громадянина; основні права і свободи людини і 



громадянина, їх місце у правовому статусі особистості; поняття 

правоохоронної діяльності та її суб’єкти; поняття загальних та 

юридичних прав і свобод людини і  громадянина; систему 

державних органів у забезпеченні прав і свобод людини; 

призначення та роль правоохоронних органів у механізмі 

забезпечення прав людини; особливості забезпечення прав і 

свобод людини у діяльності правоохоронних органів. 

вміти: використовувати деонтологічні знання у діловому 

спілкуванні з колегами і громадянами; використовувати 

деонтологічні знання для розв'язання конфліктних ситуацій; 

професійно поєднувати гуманне ставлення до людини з 

додержанням законності; уміти діяти професійно при вирішенні 

складних питань юридичної практики та поліцейської діяльності. 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Гапотій В.Д., Мінкова О.Г. Юридична деонтологія: навчальний 

посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 146 с. 

2. Пендюра М.М., Старицька О.О. Поліцейська деонтологія : навч. 

посіб. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 276 с. 

3. Петришин О.В., Зінченко О.В. Юридична деонтологія: посіб. 

для підгот. до заліків та іспитів. Харків: Право, 2017. 84 с.  

4. Поліцейська деонтологія: навчальний посібник / за заг. ред. 

В.Я. Марковського. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 316 с. 

5. Сичевська-Возняк О.М. Юридична деонтологія. Конспект 

лекцій для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 081 – 

«Право». Луцьк: Луцький НТУ, 2017. 33 с. 

6. Тетарчук І.В. Юридична деонтологія. Навч. посіб. для 

підготовки до іспитів. Київ: Центр навчальної літератури, 2020. 

158 с. 

7. Ухач В.З.  Юридична деонтологія і професійна етика: 

навчальний посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. 335 с. 

8. Юридична деонтологія. Від навчання до практики: навч. посіб. / 

Л.В. Радовецька, С.П. Лясковська, О.О. Тихомиров та ін. Київ: 

Видавничий дім «Кондор», 2019. 296 с.  

 
 

 

 


