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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Вступ до фаху та основи наукових 

досліджень   

5. Тип дисципліни – обов’язкова  

6. Код дисципліни – ВДЗП 2.1.3. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший   

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр  

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 34 

 % від загального обсягу – 31 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 53 

 семінарські заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 47 

 самостійна робота (годин) – 56 

 % від загального обсягу – 69 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 3 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 10 

 % від загального обсягу – 9 

 лекційні заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 80 

 семінарські заняття (годин) – 2 

 % від обсягу аудиторних годин – 20 

 самостійна робота (годин) – 80 
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 % від загального обсягу – 91 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 15 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – Не передбачено 

 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.1.Теорія держави і права 

ВДЗП 2.1.1. Логіка 

 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.8. Цивільне право 

ОДПП 1.2.13. Міжнародне публічне право 

ОДПП 1.2.22. Історія політичних і правових 

вчень 

 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати основні поняття, категорії, принципи, інститути; 

1.2) визначати відмінність між різними видами юридичної діяльності; 

1.3) називати основні види юридичної діяльності; види навчальної та наукової роботи 

здобувача вищої освіти; 

1.4)  описувати основні вимоги до професійної культури та етики юриста.  

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) з’ясовувати особливості правового статусу судді, прокурора, слідчого, адвоката, 

нотаріуса, тощо; 

2.2) виділяти загальні та спеціальні компетентності фахівця з права;  

2.3) розпізнавати основні прояви порушення академічної доброчесності; 

2.4) пояснювати основні вимоги до професійної етики юриста; 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) оцінювати наслідки невиконання завдань з навчальної роботи здобувача вищої освіти; 

3.2) виявляти різницю у різних проявах академічної недоброчесності; 

3.3) демонструвати діловий етикет фахівця з права; 

3.4) Визначати підстави та наслідки відповідальності за порушення етичних норм 

юристом; 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати умови проходження різних рівнів вищої освіти; 
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4.2) вирізняти види юридичної науки за предметом та методом; 

4.3) порівнювати види юридичної діяльності; 

4.4) визначати ознаки та види юридичних професій. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати мету навчання загальних засад здійснення юридичної діяльності; 

5.2) формулювати засади академічної доброчесності; 

5.3) класифікувати види юридичної діяльності; 

5.4) аргументувати потребу дотримання професійної етики юриста. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати перевагу юридичної професії;  

6.2) робити висновок щодо наслідків порушення академічної доброчесності; 

6.3) оцінювати наслідки порушення норм етичної поведінки юриста; 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати есе за заданою тематикою;  

7.2) складати професіограму за різними видами юридичної діяльності; 

7.3) наводити приклади порушення академічної доброчесності; 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Система університетської освіти в контексті підготовки фахівців з права 

Загальні засади побудови системі вищої освіти в Україні. Завдання вищої освіти. 

Принципи, на яких ґрунтується система вищої освіти. Болонський процес як засіб інтеграції та 

демократизації вищої освіти країн Європи. Перспективи розвитку вищої системи України. 

Нормативно-правова база визначення рівнів та ступенів (кваліфікації) вищої освіти. 

Характеристика рівнів та ступенів вищої освіти. Характеристика відповідних освітньо-

професіин̆их, освітньо-наукових та наукових програм підготовки відповідних фахівців. Поняття 

терміну «кваліфікація». Визначення ступеня вищої освіти рівня «бакалавр». Визначення 

ступеня вищої освіти рівня «магістр». Визначення поняття ступеня вищої освіти рівня «доктор 

філософії». Визначення поняття ступеня вищої освіти рівня «доктор наук».  

Організація навчального процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова. 

Сутність процесу навчання у вищіи ̆ школі. Зміст вищої освіти. Кредитно-модульна 

система організації навчального процесу. Навчальний план, навчальна програма і підручник у 

вищій школі.  

 

Тема 2. Методика навчальної та наукової роботи студентів в закладі вищої освіти 

Форми організації навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 

самостійна робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи. Основні види 

навчальних (аудиторних занять): лекція, лабораторне, практичне, семінарське та консультація. 

Роль і місце самостійної роботи у засвоєнні студентом навчального матеріалу. Контроль, облік 

та оцінка знань – наив̆ажливіший засіб керування навчальним процесом, якістю навчання та 

навчальною працею студента. 

Навчальна діяльність студента як комунікативнии ̆ процес. Мовленнєва діяльність, її 

види: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Методи і приио̆ми роботи з інформацією. 

Слухання та його роль у комунікації. Види аудіювання: глобальне, докладне, критичне.  

Усне мовлення, ио̆го види та форми. Способи взаємодії між учасниками спілкування: 

монолог, діалог, полілог. Формування навичок слухання (аудіювання), читання, конспектування 

та вмінь робити інші тематичні виписки. Форми и ̆ види усного та писемного мовлення. 
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Спілкування з аудиторією під час публічних виступів. Особливості підготовки, структури, 

оформлення доповіді, виступу, дискусії, диспуту. Читання, ио̆го роль у навчальній діяльності 

студентів. Види читання. Види опрацювання літературних джерел: виписки, план, тези, 

конспект. Загальні вимоги щодо змісту, структури, оформлення есе, реферату.  

Робота із нормативно-правовими актами. 

Особливості та значення наукової роботи в закладі вищої освіти. Види наукової роботи 

здобувача вищої освіти.  

 

Тема 3. Поняття та зміст юридичної науки 

Поняття та ознаки юридичної науки. Значення юридичної науки. 

Об’єкт, предмет, методи та функції юридичної науки. 

Система юридичної науки. Новітні галузі юридичної науки. Роль юридичної науки у 

формуванні фахівця з права.  

 

Тема 4. Загальні засади академічної доброчесності 

Поняття академічної культури та академічної доброчесності. Академічна культура й 

етика у вищій освіті. Принципи академічної свободи і відповідальність учасників освітнього 

процесу. Права та обов’язки учасників освітнього процесу.  

Інтелектуальна свобода. Доброчесність викладача та адміністрації як передумова 

доброчесності студента. 

Академічна нечесність та шляхи її попередження. Основні прояви академічної 

нечесності. Форми та методи запобігання академічній нечесності. 

Кодекс академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова. Порядок перевірки наукових текстів учасників освітнього процесу. 

 

Тема 5. Професійна культура та етика юриста 

Взаємозв’язок етичних і правових норм. Поняття духовної культури. Духовна культура 

як елемент професійної культури юриста. Формування національної свідомості. Складові 

культури юриста. Національний обов’язок юриста. Поняття політики і політичної культури. 

Принципи і функції політичної культури. Взаємозв’язок права і моралі. Мораль, її функції та 

структура. Мораль і юридична діяльність.  

Моральні якості юриста. Моральна культура як елемент професійної культури юриста.  

Принципи правової культури. Функції правової культури юриста. Поняття правової 

культури і її види. Професійна правосвідомість юриста. Структура правосвідомості. Правомірна 

діяльність правника як суб’єкта юридичної діяльності. Компоненти правової культури.  

Професійна таємниця юриста. Присяга юриста. Етика і різні види правової кар’єри. 

Поняття і види професійної етики. Моральна деформація юриста і її причини. Моральна 

відповідальність.  

Діловий етикет в діяльності юриста.   

 

Тема 6. Характеристика компетентностей фахівців з права 

Компетенції та компетентність професійної діяльності. Особливості професійної 

компетентності фахівця з права. Компетентісний підхід щодо професійної підготовки юристів у 

вищій школі. 

Загальні компетентності фахівця з права. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

фахівця з права. 

Соціально-гуманітарна ерудованість, дослідницькі навички, праворозуміння та 

правозастосування фахівця з права. 

 

Тема 7. Поняття, ознаки, форми та види юридичної діяльності 
Забезпечення прав і свобод громадян — основний напрям професійної діяльності 

юристів. Система юридичної діяльності, її структура і форма. Види, способи та функції 

юридичної діяльності. Співвідношення навчальної, професійної і наукової юридичної 
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діяльності. Суспільне значення юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної 

практики.  

Соціальна роль і призначення юриста в суспільстві. Поняття і види сфер діяльності 

юриста. Діяльність юриста в органах державної влади і управління. Соціальна діяльність 

юриста. Поняття юридичної справи та порядок її ведення. Система юридичної діяльності. 

Соціальне регулювання юридичної практичної діяльності. Поняття і види соціального 

регулювання. Поняття моралі. Акти, що регулюють юридичну діяльність. 

 

Тема 8. Характеристика окремих видів юридичної діяльності 

Юридична діяльність у правоохоронних органах, органах державної влади та 

управління, в організаціях із захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Сучасні 

тенденції з розширення сфер юридичної професійної діяльності. Проблема професійної 

незалежності юриста та його становище у суспільстві. Основні юридичні спеціальності. 

Характеристика діяльності суддів. Суддя — носій судової влади. Службовий обов’язок судді. 

Роль присяги для службового обов’язку судді. Специфіка роботи прокурора. Нагляд за 

дотриманням законності — основний обов’язок прокурора. Характеристика слідчої діяльності. 

Характеристика адвокатської діяльності. Особливості нотаріальної діяльності. Приватна 

виконавча діяльність. Викладацька юридична діяльність. Юридична консультативна діяльність. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

2 
13 14 

1. Система 

університетської 

освіти в контексті 

підготовки фахівців з 

права 

11 2 2   7 11 1    10 

2. Методика навчальної 

та наукової роботи 

студентів в закладі 

вищої освіти 

11 2 2   7 11 1    10 

3. Поняття та зміст 

юридичної науки 
11 2 2   7 11 1    10 

4. Загальні засади 

академічної 

доброчесності 

11 2 2   7 12 1 1   10 

5. Професійна культура 

та етика юриста 
11 2 2   7 11 1    10 

6. Характеристика 

компетентностей 

фахівців з права 

11 2 2   7 11 1    10 

7. Поняття, ознаки, 

форми та види 

юридичної діяльності 

11 2 2   7 11 1    10 
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8. Характеристика 

окремих видів 

юридичної діяльності 

13 4 2   7 12 1 1   10 

 Усього годин: 90 18 16 – – 54 90 8 2 – – 80 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної та заочної форми навчання включає завдання 

до кожної теми (окремих тем) та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної та заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання у 

формі реферату.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

 

7. Рекомендовані джерела з римського права 

7.1. Основні  джерела 
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд 

“Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова К.; Таксон, 

2016. 234 с. 

2. Гурський В.А. Науково-дослідна діяльність студентів у їх професійній підготовці : навч-метод. 
посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 120с.  

3. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навч. посіб. 

4-те вид., стер. К. : Знання, 2010. 495 с.  
4. Молдован А.В, Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. Юридична деонтологія : навчальнии ̆ посібник. К. : 

Алерта, 2016. 224 с.  

5. Основи наукового мовлення : навч.-метод. посіб. / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. 
Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.  

6. Петришин О. В., Зінченко О. В. Юридична деонтологія: Посібник для підготовки до заліків та 

іспитів. Х.: Право, 2017. 84 с. 

7. Свиридюк Н.П. Юридична деонтологія : навч.-метод. посіб. К.: «Хай- Тек Прес», 2012. 335 с.  
8. Селігей, П. Світло і тіні наукового стилю : монографія / НАН України. Інститут мовознавства ім. 

О. О. Потебні / П. О. Селігей. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 627 с.  

9. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. Х.: Еспада, 2008. 400с.  
10. Сливка С.С. Юридична деонтологія : підручник. К.: Атіка; Х.: Право, 2015. 296 с.  
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11. Тетарчук І.В. Юридична деонтологія: Навчальнии ̆ посібник для підготовки до іспитів. К., 2018. 

158 с.  
12. Тимчик Г.С., Котикова О.М. 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». К.: КНЕУ, 2011. 211 с.  

13. Юридична деонтологія : підручник / за ред.: С. П. Погребняк, О. О. Уварова, Г. О. Христова та ін. 
;за заг. ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 248 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. К. : 

Юстініан, 2006. 272 с. 

2. Богатирьов І Г., Макушев П. В., Торяник В. М. Юридична деонтологія. – Х. : Харків 

юрид., 2009. 212 с.  

3. Волосникова, Л. М. Правовои ̆ статус университетов: история и современность : учеб. 

пособие. М.: Норма, 2007. 208 с. 

4. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичніи ̆діяльності : навч. посібник. 

К. : КНЕУ, 2004. 307 c.  

5. Ківалова Т. С. Короткий Т. Р., Польовии ̆М. А. Кваліфікаціин̆а робота юриста: методика 

написання та захисту : навч. посіб. Одеса: Фенікс, 2011. 362 с. 

6. Левківський, Б. К. Юридична ектика та деонтологія. К. : СПД Юсип’юк В.Д., 2009. 126 с. 

7. Леко Б. Юридична етика : навч. посібник. Чернівці : Книги – XXI, 2008. 280 с. 

8. Лозовои ̆В. О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. Х. : Право, 2004. 176 с.  

9. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності / упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній 

доброчесності в Україні. К., 2019. 41 с. 

10. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / 

авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. К. : 

УБА, 2016. 39 с. 

11. Організація професійної діяльності юриста: теорія і практика : пер. з 2-го англ. вид. / Ф. 

Бойл, Д. Каппс, Ф. Плауден, К. Сендфорд; наук. ред., пер. В. І. Андреиц̆ев. К. : Знання, 

2006. 478 с.  

12. Осауленко О. І. Юридична деонтологія : навч. посіб. К. : Істина, 2008. 224 с. 

13. Хрестоматия по юридическои ̆ деонтологии. Сборник нормативных актов / сост. и общ. 

ред. О. Ф. Скакун. Х.: ЭСПАДА, 2002. 448 c.  

 

 
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

 

http://www.kmu.gov.ua  

http://www.law.yale.edu/library  

http://www.minjust.gov.ua  

http://www.mvs.gov.ua  

http://www.nbuv.gov.ua  

http://www.president.gov.ua  

http://www.univer.km.ua 

http://www.zakon.rada.gov.ua  

https://mon.gov.ua/ua 

https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/ 

https://npu.ua 

https://www.gp.gov.ua/ua/index.html 

https://www.uaa.org.ua 

http://www.univer.km.ua/
https://mon.gov.ua/ua
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/
https://npu.ua/
https://www.gp.gov.ua/ua/index.html
https://www.uaa.org.ua/
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