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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека Нормативна Нормативна 

Спеціальність 262 

Правоохоронна 

діяльність   

Модулів – 1  
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

                Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Лекції 

 
Освітній ступінь: 

Бакалавр 

12 год. 4  год.   

Семінарські 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год.          80 год. 

Вид контролю 

Залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни – своєчасно показати здобувачу вищої освіти 

дійсний зміст обраної ним професії та надати основні установлення на якісне 

вивчення юридичних дисциплін. 

Головними завданнями навчальної дисципліни є: 

- ввести починаючого юриста-правоохоронця у його майбутню професію;  

- ознайомити з тими вимогами, що ставляться до працівників юридичної 

сфери діяльності, які знання і навички мусять вони мати, щоб відповідати своєму 

професійному призначенню;  

- ознайомити здобувачів вищої освіти з головними напрямками юридичної 

діяльності, окремими юридичними спеціальностями і тим місцем, яке вони 

посідають у суспільному житті, який існує ринок праці і можливості щодо 

застосування юридичних знань;  

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

Загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні компетентності:  

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави.  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  
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СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми. 

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної 

обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і 

суспільних відносин.  

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

СК19. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з 

носіями інформації з обмеженим доступом. 

Результати навчання:  

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності.  

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її.  

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально  

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.  

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин.  

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки.  

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи.  

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання 

передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.  

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та 

під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.    

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю 

фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального 

злочину чи адміністративного правопорушення.  

ПРН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення 

правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, 

попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз 

національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, 

тощо). 
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Міждисциплінарні зв’язки: «Історія держави та права», «Теорія держави 

та права», «Конституційне право», «Особиста безпека поліцейського», 

«Поліцейська діяльність».  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОЛІЦЕЙСЬКА ДЕОНТОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Юридична деонтологія: поняття, предмет та структура. 

Поліцейська деонтологія як складова юридичної деонтології.  

Юридична деонтологія: історія та сучасність. Об’єктивні причини 

виникнення юридичної деонтології. Історичний аспект становлення системи 

деонтологічних знань. Джерела поліцейської деонтології. Виникнення деонтології 

як науки. Становлення та розвиток поліцейської деонтології.  

Поліцейська деонтологія як складова юридичної деонтології. Поняття та 

загальна характеристика науки «Поліцейська деонтологія». Предмет наукового 

дослідження. Роль поліцейської деонтології у системі гуманітарних наук. 

Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. Методологія і система 

поліцейської деонтології. Цілі, завдання, принципи поліцейської деонтології. 

 Поняття юридичної науки та її структура. Функції юридичної науки. Зміст 

та структура юридичної науки. Об’єкт та предмет юриспруденції. Методологія 

юриспруденції. Зміст та структура методології юриспруденції.. Методи 

юриспруденції: види та зміст. Загальні методи. Загальнонаукові методи. 

Конкретно-наукові методи юриспруденції. Спеціально-наукові методи 

юридичних наукових дисциплін. 

 Юриспруденція як система юридичних наук. Загальна характеристика видів 

юридичних дисциплін. Юридичні науки теоретичного і історичного профілю. 

Галузеві або нормативні юридичні наукові дисципліни. Спеціальні або прикладні 

юридичні наукові дисципліни. Наукові дисципліни міжнародного права. 

Перспективи розвитку юриспруденції. 

 Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук. Роль Міністерства 

юстиції в здійсненні правової політики держави. Кадрова політика держави в 

сфері практичної юриспруденції. 

 Значення поліцейської деонтології в діяльності органів поліції.  

 

Тема 2. Юридична практична діяльність та значення професії юриста у 

сучасному суспільстві. 

Професія юриста: загальна характеристика. Місце і соціальне призначення 

юриста в суспільстві. Престиж юридичної професії. Професіоналізм та 

кваліфікація юриста. Особливості, специфічні риси юридичної професії. 

Компетентність як показник професійної майстерності юриста. Творчій характер 

професії юриста. 

 Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Загальна 

характеристика юридичної практичної діяльності. Основні риси, що 

характеризують юридичну діяльність (Професіоналізм. Незалежність. 

Компетентність. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших 
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суб’єктів. Конфліктність. Інформативність. Гласність. Конфіденційність. 

Чесність, порядність та щирість). Види юридичної діяльності. Принципи, 

завдання та функції юридичної практичної діяльності.  

Юридична практика: поняття та класифікація. Види юридичної практики за 

спеціалізацією. Види юридичної практики за правовими формами діяльності 

держави. Види юридичної практики за найбільш значимими юридичними діями. 

Види юридичної практики за сферами громадського життя. Види юридичної 

практики за кількістю суб’єктів, що її здійснюють. Судова практика: поняття, 

зміст та структура. Прокурорська практика: поняття, зміст і структура. 

Адвокатська практика: поняття, призначення, вимоги. Слідча діяльність. 

Нотаріальна діяльність. Юридична консультативна діяльність. Міжнародні 

стандарти професійної діяльності юриста. Поняття міжнародних та національних 

стандартів професійної юридичної діяльності. Кодекс поведінки посадових осіб 

по підтриманню правопорядку. 

 

Тема 3. Завдання та принципи діяльності поліції. Місце прав людини у 

діяльності поліції. 

Загальна характеристика завдань поліції: забезпечення публічної 

безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Принципи діяльності поліції: 

верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість та 

прозорість, політична нейтральність, взаємодія із населенням на засадах 

партнерства, безперервність. 

Поняття прав і свобод людини та громадянина; основні права і свободи 

людини та громадянина (економічні, соціальні, політичні, екологічні, культурні, 

громадянські та особисті права), їх місце у правовому статусі особистості. 

Особливості захисту та дотримання прав і свобод людини у діяльності 

Національної  поліції України.  

Поняття міжнародного механізму захисту прав людини. Система 

міжнародних (міждержавних) органів та організацій, які діють з метою реалізації 

міжнародних стандартів прав та свобод людини або їх поновлення у випадку 

порушення. Європейський Суд з прав людини – Європейський Суд з прав людини 

– міжнародний  судовий  орган,  юрисдикція  якого  поширюється  на  всі  

держави-членів  Ради  Європи, що  ратифікували Конвенцію про  захист  прав 

 людини  і основоположних  свобод, покликаний перевіряти дотримання 

державами прав та гарантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією. 

 

Тема 4. Професіограми юридичних професій. 

 Загальна характеристика професіограм юридичних професій: соціальний 

аспект, пошуковий аспект, реконструктивний аспект, комунікативний аспект, 

організаційний аспект, засвідчувальний аспект. Характеристика окремих видів 

юридичної практичної діяльності. Професіограма судді загального суду. 

Соціальний аспект діяльності судді суду загальної юрисдикції. Професіограми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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прокурора і його помічників. Професіограма адвоката. Основне призначення 

адвоката. Професіограма нотаріуса. Основне призначення нотаріуса. 

Повноваження нотаріуса. Професіограма юрисконсульта. Правовий статус 

юрисконсульта. Професіограма слідчого. Професіограма оперуповноваженого 

карного розшуку. Професіограма експерта-криміналіста. Професіограма 

дільничного офіцера поліції.  

 

Тема 5. Правова та політична культура юриста. 

 Поняття правової культури та її види. Структура правової культури 

суспільства. Правовий нігілізм як антипод правової культури: шляхи подолання. 

Професіональна культура юриста, як особистості та її роль в розвитку правової 

культури суспільства. Кваліфікаційна характеристика юриста як професіонала та 

категорії визначення професіоналізму юриста. Професійні вимоги, що 

висуваються до юриста та особистісні якості юриста-професіонала. Професійна 

деформація та шляхи її подолання. Причини професійної деформації працівників 

поліції. Кваліфікаційна атестація юриста. Особливості атестації окремих 

категорій професіональних робітників юридичної професії. Кваліфікаційна 

атестація працівників поліції. Дисциплінарна відповідальність працівників 

юридичної практики. Дисциплінарна відповідальність працівників поліції. 

 

Тема 6. Етична та естетична культура юриста. 

Юридична психологія та психологічна культура юриста. Система 

психологічних якостей особливості: темперамент, здібності, характер. 

Направленість особистості. Психологія ділового спілкування і відносин між 

особами в робочій групі. Конфлікти в юридичній практиці та стилі їх вирішення. 

Психологічна діагностика в юридичній практиці. Політична культура: поняття, 

види. Принцип плюралізму та формальна позапартійність деяких працівників 

юридичної праці. Суспільні об'єднання юристів. Етика і її об'єкт вивчення - 

мораль. Співвідношення норм моралі і норм права. Правова етика і етична 

культура юриста. Наказ від 09.11.2016 р. «Про затвердження правил етичної 

поведінки поліцейських». 

Естетика, правова естетика і естетична культура юриста. Службовий етикет 

юриста. Зовнішній вигляд юриста. Естетичні вимоги до оформлення правових 

документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІЦЕЙСЬКА 

ДЕОНТОЛОГІЯ» 
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л с/з с.р. л с/з с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Юридична 

деонтологія: поняття, 

предмет та 

структура. 

Поліцейська 

деонтологія як 

складова юридичної 

деонтології 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

  10 

Тема 2. Юридична 

практична діяльність 

та значення професії 

юриста у сучасному 

суспільстві. 

16 2 4 10 16    2   14 

Тема 3. Завдання та 

принципи діяльності 

поліції. Місце прав 

людини у діяльності 

поліції. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

16 

  

 

 

 

   2 

 

 

 

 

   14 

Тема 4. 

Професіограми 

юридичних професій. 

14 2 2 10 14      14 

Тема 5. Правова та 

політична культура 

юриста. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

16 

– –  

 

 

 

   16 

Тема 6. Етична та 

естетична культура 

юриста. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Усього годин 90 12 18 60 90  4   6   80 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(Денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Юридична деонтологія: поняття, предмет та структура. 

Поліцейська деонтологія як складова юридичної деонтології. 

2 

2. Юридична практична діяльність та значення професії 

юриста у сучасному суспільстві.  

4 

3. Завдання та принципи діяльності поліції. Місце прав людини 

у діяльності поліції. 

4 

4. Професіограми юридичних професій. 2 

5. Правова та політична культура юриста. 4 

6. Етична та естетична культура юриста. 2 

 Разом 18 
 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(Заочна форма навчання) 

№

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Юридична деонтологія: поняття, предмет та структура. 

Поліцейська деонтологія як складова юридичної 

деонтології.  

2 

2. Юридична практична діяльність та значення професії 

юриста у сучасному суспільстві  

2 

3. Завдання та принципи діяльності поліції. Права людини та 

діяльність поліції. 

2 

 Разом 6 

 

6. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

(Денна форма навчання) 

№ 

 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Юридична деонтологія: поняття, предмет та структура. 

Поліцейська деонтологія як складова юридичної 

деонтології. 

10 

2. Юридична практична діяльність та значення професії 

юриста у сучасному суспільстві. 

10 

3. Завдання та принципи діяльності поліції. Місце прав 

людини у діяльності поліції. 

10 

4. Професіограми юридичних професій. 10 

5. Правова та політична культура юриста. 10 
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6

6. 

Етична та естетична культура юриста. 10 

 Разом 60 

 

(Заочна форма навчання) 

№ 

 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Юридична деонтологія: поняття, предмет та структура. 

Поліцейська деонтологія як складова юридичної 

деонтології. 

10 

2. Юридична практична діяльність та значення професії 

юриста у сучасному суспільстві. 

14 

3. Завдання та принципи діяльності поліції. Місце прав 

людини у діяльності поліції. 

14 

4. Професіограми юридичних професій. 14 

5. Правова та політична культура юриста. 16 

6

6. 

Етична та естетична культура юриста. 12 

 Разом 80 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

курсанта і його можливостей у використанні більш широкого кола наукових 

досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні 

посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, 

досліджених у наукових рефератах, курсанти можуть підготувати і виголосити 

доповіді під час проведення семінарських занять або засідань наукового 

курсантського гуртка. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

студентів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 
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9. Оцінювання результатів освітньої діяльності  

                                        

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 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 

як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 
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КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або 

рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а 

під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 

інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 
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оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної 

відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації.  
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Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/  D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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За внутрішньою шкалою 

навчального закладу в 

балах 

 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  

 

А,В,С,D,Е/Зараховано 
82–89 В/Добре 

74–81 С/Добре 

64–73 D/Задовільно 

60–63 Е/Задовільно 

 

35–59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

 

0–34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Передумови виникнення та розвиток деонтологічних знань.  

2. Поняття поліцейської деонтології та предмет її наукового 

дослідження. 

3. Задачі поліцейської деонтології як навчальної дисципліни. 

4. Структура поліцейської деонтології.  

5. Методологія поліцейської деонтології.  

6. Принципи поліцейської деонтології. 

7. Місце поліцейської деонтології у системі юридичних наук. 

8. Юриспруденція як система юридичних наук.  

9. Місце поліцейської деонтології в системі юридичних наук. 

10. Професія «юрист»: поняття, загальні ознаки.  

11. Основні види професії «юрист» 

12. Система юридичної освіти в Україні. 

13. Місце і соціальне призначення юриста у суспільстві.  

14. Роль Міністерства юстиції у здійсненні правової політики держави. 

15. Кадрова політика держави у сфері практичної юриспруденції. 

16. Престиж юридичної професії. 

17. Професія, спеціальність і кваліфікація юриста. 

18. Компетентність як показник професійної майстерності юриста. 

19. Юрист, як посадова особа. Основні стилі керівництва.  

20. Специфічні риси юридичної професії.  

21.  Поняття та ознаки юридичної практики 
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22. Юридична практика, її місце і призначення у громадянському 

суспільстві та державі. 

23. Види юридичної практики за спеціалізацією. 

24. Зміст юридичної практики 

25. Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста. 

26. Загальна характеристика професіограм юридичних професій. 

27. Професіограма судді, загального суду, судді господарського суду.  

28. Професіограма адвоката. 

29. Професіограма нотаріуса. 

30.  Професіограма юрисконсульта. 

31. Професіограма працівників поліції. 

32. Поняття правової культури юриста. Структура правової культури 

юриста. 

33. Професійна культура юриста, як особи та її роль у розвитку правової 

культури суспільства.  

34. Професійна таємниця юриста. Присяга юриста-практика. 

35. Професійні вимоги, що висуваються до юриста. 

36. Професіональна деформація та її подолання.  

37. Причини професійної деформації працівників поліції. 

38. Дисциплінарна відповідальність працівників юридичної практики. 

39. Дисциплінарна відповідальність працівників поліції. 

40. Психологічна культура юриста (поліцейського). 

41. Види темпераментів. 

42. Поняття та види стиля керівництва. 

43. Стилі вирішення конфліктів. 

44. Політична культура юриста. 

45. Правова етика і етична культура юриста (поліцейського). 

46.  Професійний обов'язок юриста(поліцейського). 

47. Кодекс професійної етики юриста (поліцейського). 

48. Форми прояву естетичної культури юриста (поліцейського). 

49. Службовий етикет юриста (поліцейського). 

50. Принцип політичного нейтралітету у професійній діяльності юриста 

(поліцейського). 
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Базова 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Статут Організації Об'єднаних націй і Статут Міжнародного суду від 

26 червня 1945 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 

грудня 1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

4.  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 

Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws 

/show/995_004. 

6. Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_085 

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2012 р. № 5076-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17  

9. Про Національну поліцію: Закон України від 05.08.2015 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19   

10. Про прокуратуру: Закон України від 14.10. 2014 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

11.  Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

12. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських. Наказ МВС №1465 від 17.11.2015/ URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 

13. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: Наказ 

МВС України № 1179 від 09.11.2016 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-

16 

14. Васєканцев О. Законодавство України про нотаріат: перспективи 

розвитку. Публічне право,  2012. № 3.  С. 405-411. 

15.  Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.; Ун-т сучас. знань.  Д.: Свідлер А. Л., 2011. 205 с. 

16. Войцишен В.Д. Прокуратура у системі кримінальної юстиції України 

в період її реформування Вісник Національної академії прокуратури України, 

2011. №2. С. 11-14. 

17. Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у 

державотворчому і правотворчому процесах в Україні.  Юридична Україна, 2012. 

№ 7.  С. 4-10. 

18. Радовецька Л. Юридична деонтологія від навчання до практики. К: 

Кондор, 2019.  296 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16
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19. Тетарчук І.В. Юридична деонтологія. Навчальний посібник для 

підготовки для іспитів. К: Центр навчальної літератури+ЦНЛ, 2018. 158 с.  

20. Тимчик Г. С. Університетська освіта та юридична деонтологія: навч. 

посіб. /за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка; Держ. вищ. навч. 

закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Г. С. Тимчик  К.: КНЕУ, 2011.  

211 с. 

21. Юридична деонтологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  

Донецьк: Юго-Восток, 2013.  338 с.  

22. Яворська Г. Х. Професійна компетентність майбутніх дільничних 

інспекторів міліції: монографія;  Міжнар. гуманіт. ун-т.  О.: Букаєв В. В., 2012.  

140 с. 

23. Shapovalova I.O. Ensuring Human Rights and Freedoms in law 

Enforcement Activities of the Police in Emergencies of Human and Nature-caused 

Peculiarities (Theoretical and Legal Research) : monograph. – Odesa : Publishing 

House "Helvetica", 2021. 188 p.  

 

 

Допоміжна 

 

1. Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій К.: 

МАУП, 2015. 48 с. 

2. Вступ до правоохоронної діяльності: [навчальний посібник] / за заг. 

ред. Є.О. Гіди.  К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. 200 с. 

3. Гіда Є.О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції 

України: (за вимогами кредит.-модул. системи навчання) для бакалаврів у галузі 

знань «Право» за освіт.-кваліфікац. рівнем «Правоохоронна діяльність» 6.030402 : 

навч. посіб.; Нац. акад. внутр. справ, Каф. теорії держави та права.  К. : Ліпкан О. 

С., 2011.  120 с. 

4. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : 

навч. посіб. 4-те вид., стер.  К. : Знання, 2010.  495 с. 

5. Матвєєва Л. Г. Юридична деонтологія: Навчально-методичний 

посібник для самостійної підготовки курсантів І курсу напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство». Одеса, 2014. 75 с. 

6. Матвєєва Л. Г. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності 

міліції: Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки курсантів І 

курсу напряму підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність» Одеса, 2014. 75 

с.  

7. Матвєєва Л. Г. Теоретико-методологічні та концептуальні засади 

поліцейського права та поліцейської деонтології: навчальний посібник  Одеса: 

ОДУВС, 2014.  193 с. 

8. Орзіх М. П. Юридична деонтологія: навч.-метод. посіб.; Нац. ун-т 

«Одес. юрид. акад.».  Вид. 5-те, допов.  Одеса : Юридична література, 2011.  48 с. 

9. Петришин О.В. Юридична деонтологія : посіб. для підгот. до заліків 

та іспитів; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.  Харків : Право, 2017.  83 с. 
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10. Сливка. С.С. Юридична деонтологія : [підручник] - [вид. 2-е, перероб. 

і доп.];  К.: Атіка, 2012. 296 с. 

11. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник; Нац. ун-т «Львів. 

Політехніка», Ін-т права та психології.  Вид. 6-те. К. : Атіка ; Харків : Право, 2015. 

295 с. 

12. Тетарчук І.В. Юридична деонтологія. Навчальний посібник для 

підготовки для іспитів. К: Центр навчальної літератури+ЦНЛ, 2018. 158 с. 

13. Юридична деонтологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  за 

ред.[А. Є. Шевченко та ін.].  Донецьк : Юго-Восток, 2013. 338 с.  

14. Ухач В.З.  Юридична деонтологія і професійна етика: навчальний 

посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. 335 с. 

15.  Молдован А. В., Добкіна К. Р., Клюєва Є. М. Юридична деонтологія: 

навчальний посібник. К. : Алерта, Правова єдність, 2016. 224 с.  
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22. Шаповалова І.О. Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями 

застосування  // Право. ua № 1, 2019 – С. 20-27. 

23. Шаповалова І.О. Особливості тактики допиту потерпілих-жінок від 
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24. Шаповалова І.О. Науково-теоретична характеристика правової 

культури. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 31-34. 

25. Шаповалова І.О. Юридична безпека особи: аналіз історії та 
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13. Інформаційні ресурси 
1.  http://umdpl.info/index.php?d=1324717065 - Асоціація українських 

моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів  

2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського 

http://umdpl.info/index.php?d=1324717065
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3. http://www.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка 

4. https://library.ukma.edu.ua/  – наукова бібліотека Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

5. https://www.rada.gov.ua/ - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни  

Варіант № 1 

1. Поняття поліцейської деонтології та предмет її наукового 

дослідження. 

2. Професія, спеціальність і кваліфікація юриста. 

3. Місце і соціальне призначення юриста у суспільстві.  

 

Варіант №2 

1. Принцип політичного нейтралітету у професійній діяльності юриста. 

2. Стилі вирішення конфліктів. 

3. Політична культура юриста. 

 

Варіант №3 

1. Професіограма юрисконсульта. 

2. Поняття та структура правової культури юриста. 

3. Причини професійної деформації працівників поліції. 

 

Варіант №4 

1. Юрист, як посадова особа. Основні стилі керівництва.  

2. Специфічні риси юридичної професії.  

3.  Поняття та ознаки юридичної практики 

 

Варіант №5 

1. Зміст юридичної практики 

2. Міжнародні стандарти професійної діяльності юриста. 

3. Загальна характеристика професіограм юридичних професій. 

 

Варіант №6 

1. Дисциплінарна відповідальність працівників поліції. 

2. Психологічна культура юриста. 

3. Види темпераментів 

 

Варіант №7 

1. Основні види професії «юрист» 

2. Система юридичної освіти в Україні. 

3. Місце і соціальне призначення юриста у суспільстві.  

 

 

Варіант №8 

https://library.ukma.edu.ua/
https://www.rada.gov.ua/
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1. Професіограма працівників поліції. 

2. Дисциплінарна відповідальність робітників юридичної практики. 

3. Поняття та види стиля керівництва. 

 

Варіант №9 

1. Престиж юридичної професії. 

2. Компетентність як показник професійної майстерності юриста. 

3. Юридична практика, її місце і призначення в громадянському 

суспільстві і державі. 

 

Варіант №10 

1. Професіональна деформація і її подолання.  

2. Правова етика і етична культура юриста. 

3.  Професійний обов'язок юриста. 

 

Варіант №11 

1. Службовий етикет юриста. 

2. Предмет поліцейської деонтології. 

3. Правова культура юриста 

 

Варіант №12 

1. Кадрова політика держави у сфері практичної юриспруденції. 

2. Види юридичної практики за спеціалізацією. 

3. Професіограма судді, загального суду, судді господарського суду.  

 

Варіант №13 

1. Професіограма працівників поліції. 

2. Поняття правової культури юриста. Структура правової культури 

юриста. 

3. Задачі поліцейської деонтології як навчальної дисципліни. 

 

Варіант №14 

1. Місце поліцейської деонтології в системі юридичних наук. 

2. Професія «юрист»: поняття, загальні ознаки.  

3. Роль Міністерства юстиції у здійсненні правової політики держави. 

 

Варіант №15 

1. Місце поліцейської деонтології у системі юридичних наук. 

2. Юриспруденція як система юридичних наук.  

3. Професіограма адвоката. 

 

Варіант №16 

1. Кодекс професійної етики юриста. 

2. Форми прояву естетичної культури юриста. 
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3.  Поняття предмету юридичної деонтології. Історичні джерела, 

формування деонтологічних норм.  

 

Варіант №17 

1. Методологія поліцейської деонтології.  

2. Принципи поліцейської деонтології. 

3. Професіограма нотаріуса. 

 

Варіант №18 

1. Професійні вимоги, що висуваються до юриста. 

2. Мета, завдання, значення, структура юридичної деонтології як 

навчальної дисципліни. 

3. Етична культура юриста.  

 

Варіант №19 

1. Структура поліцейської деонтології.  

2. Професіограма юрисконсульта. 

3. Професійна культура юриста, як особи і її роль в розвитку правової 

культури суспільства.  

 

Варіант №20 

1. Професійна таємниця юриста. Присяга юриста-практика. 

2. Зміст правової культури професійної групи.  

3. Компетентність юриста. 

 

 


