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«ЕТИКА ТА ОСНОВИ СЛУЖБОВОГО ЕТИКЕТУ» 

1. Кафедра: Соціально-економічних дисциплін 

 
 
 
 
 
2.Інформація про 
викладачів 

Надибська Оксана Ярославівна доктор філософських 
наук, професор, академік Академії наук вищої освіти 
України, завідувач кафедри соціально-економічних 
дисциплін. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
пров. Сабанський, 4, каб. 235, тел. (093) 914 40 48 Viber, 
Telegram, електронна адреса: ksenadcom@gmail.com  

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно- 
логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому році 
навчання (денна форма навчання) та у третьому семестрі 
на другому році навчання (заочна форма навчання) 

7. Кількість кредитів 3 
ЄКТС:  

- загальна кількість 
годин: 

90 

 
 
 
 
 
8. Короткий зміст 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
професійно-життєва орієнтація правознавців у морально- 
етичному просторі. 

Метою викладання курсу є формування у 
студентської молоді загальних уявлень про найважливіші 
етичні та естетичні категорії, донесення знань про основні 
етапи розвитку теорії моралі, розкриття суті законів краси 
і гармонії, теорії і практики мистецько- художньої 
творчості, вироблення правильного розуміння сенсу і ролі 
моралі у праві, а також необхідних у фаховій діяльності 
естетичних критеріїв та художньо-творчих методів. 

навчальної дисципліни 

mailto:ksenadcom@gmail.com


9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

«Юридична деонтологія», «Теорія держави і права», 
«Філософія», «Ораторська майстерність». 

 
10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 
занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи. 

11 Форма контролю: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Методи та критерії 
оцінювання: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Результати навчання: 

Залік 

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 
 

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 
знати: 
моральні особливості людини та діяльності різних 
категорій майбутніх юристів; морально-етичні засади 
окремих професійних дій в діяльності правоохоронних 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Основні 
інформаційні джерела 

органів; моральні особливості дій майбутніх юристів в 
особливо складних екстремальних умовах; головні 
наукові концепції, які пояснюють природу та сутність 
етикету та етикетної культури; базові поняття, які 
характеризують сферу етикетної культури; загальні 
закони функціонування та розвитку етикетної культур и 
культури; морально-етичні механізми нормативно 
правової регуляції поведінки особи. 
вміти: 

застосовувати отримані знання в професійній 
діяльності та повсякденному житті; застосовувати етичні 
навички при вирішенні службових завдань; 
застосовувати навички правомірної професійної 
поведінки, стійкості у морально-напружених та 
екстремальних ситуаціях; аналізувати з наукової точки 
зору морально-етичні механізми нормативно-правової 
регуляції поведінки особи; застосовувати набуті 
теоретичні знання для аналізу конкретних реалій буття 
сучасної культури. застосовувати навички комунікації в 
професійній діяльності при вирішенні оперативно- 
службових завдань. 
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