
Шановні студенти ! 

ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 5 ВАМ 

НЕОБХІДНО: 

1. Опрацювати питання, які  винесені на семінарське заняття в залежності від 

обраного вами рівня: 

для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; 

для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

- виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати 

дослідницьку 

роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1); 

- створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та 

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано 

ознайомитися з вимогами до створення презентації за посиланням 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12 

 

Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Реферат/Презентація 

до семінарське заняття № ___ 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

на тему: «_________________________________» 

виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

охайності в оформленні. Виконані завдання в форматі .doc (ворд) та pptx 

надсилайте на перевірку на пошту: 

 Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com   - гр. П-21, 22 

 Мошенець О.А. -  oly.moshenetch@gmail.com - гр. П-23 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Тема: Професійно - особистісні якості юриста 

 Мета заняття: 

    навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення поняття «юрист», 

«прокурор», «адвокат», «підзахисний» та визначити їх основні якості;  

    виховна:  сприяти формуванню правових знань,  правової культури та правової 

свідомості студентів як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Загальні вимоги до юристів. 

2. Якості прокурора та його помічника. 

3. Якості адвоката. Взаємодія адвоката з підзахисним, суддею, слідчим, 

прокурором. 

4. Основні якості юрисконсульта. 

Реферати: 

http://www.hmapopedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
mailto:Shiuanoksana2020@gmail.com
mailto:oly.moshenetch@gmail.com


1. Професіограма адвоката. 

2. Професіограма слідчого. 

3. Професіограма судді. 

4.    Кваліфікаційні вимоги до професії юриста. 

 

 

     Шановні студенти,  для кращого розуміння, засвоєння  матеріалу рекомендую 

переглянути аудіолекцію за цією темою за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3bByuLrIeY&t=71s - основні види 

професійної діяльності юриста. Лекція з навчальної дисципліни "Юридична 

деонтологія" 

https://www.youtube.com/watch?v=YBMLIgmyiXA - відеопрезентація "Професія 

"юрист". 

 

Творче завдання (виконується за бажанням – для підвищення оцінки, для 

самоосвіти): 

 Які  риси повинні бути притаманні юристу?  

 Особисті якості, які є негативними для юриста. 

 Моральні якості прокурора. 

 Як я буду формувати у собі комунікативні якості. 

 

Література: 

 

1. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141. 

2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів»  2 червня 2016 року 

№ 1402-VIII// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1587 

3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text 

4. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text 
5. Правознавство. За ред. В.В. Копєйчикова.- К.; Юрінком Інтер, 2019 р. 

6. Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д.: Навч.посіб. - К.: 

Знання, 2019. 

7.  Юридична деонтологія. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д //  

https://pidru4niki.com/18060203/pravo/sistema_yuridichnoyi_diyalnosti 

8. Юридична деонтологія . Бризгалов І. В. // 

http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3624-2010-01-30-22-31-45.html 

 
Методичні рекомендації 

При опрацюванні питання №1 студентам рекомендовано пригадати, що 

юрист повинен володіти необхідним комплексом особистісних якостей і обсягом 

професійних знань, умінь і навичок. Юрист повинен мати особистісні якості , які 

відповідають тій важливій соціальній ролі, для виконання якої він призначений. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3bByuLrIeY&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=YBMLIgmyiXA
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До таких особистісних якостей належать: громадянська позиція,  

інтелектуальність, моральність, розвинене почуття обов'язку і відповідальність 

за виконання своїх обов'язків, принциповість і незалежність в прийнятих 

рішеннях, відданість своїй справі, почуття непримиренності з 

правопорушеннями, справедливість, висока гуманістична моральність, 

професійна етика, особиста бездоганність , товариськість (комунікабельність).  

Про професійну непридатність свідчать прямо протилежні особистісні 

якості , що перешкоджають професійній діяльності: аморальність і 

безпринципність, нечесність і незацікавленість в роботі юриста і, як наслідок, 

безвідповідальне ставлення до дорученої справи, недисциплінованість, вузькість 

кругозору, невпевненість і нерішучість, недостатній рівень розвитку 

комунікативних здібностей або їх відсутність, погана дикція і погана мова, 

неврівноваженість, запальність, імпульсивність, нетактовність, нездатність 

зіставляти факти і проводити їх аналіз, невміння протистояти зовнішнім 

загрозам. Доступ до юридичної професії закриває непогашена судимість. 

До загальних професійних вимог, що пред'являються до юриста, 

відносяться: володіння глибокими і міцними теоретичними знаннями, знаннями 

чинного законодавства, сучасним правовим і економічним мисленням, здатністю 

розбиратися в політичних течіях і державній політиці; вміння застосовувати 

знання в своїй практичній професійній діяльності, володіння практичними 

навичками за фахом. Юрист також повинен володіти високою загальною і 

професійною культурою, знати і вміло застосовувати методи управління, впливу 

на людей, вміти вести правову пропаганду і виховну роботу серед населення, 

володіти методами наукової організації праці, постійно підвищувати свою 

кваліфікацію, вміти працювати в умовах розвитку ринкових відносин. 

 

 Щодо другого питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що для досягнення успіху у діяльності прокурор та його помічник 

повинні мати певні якості. 

Мислення, яке розкриває причини будь-яких явищ, називається причинно-

насліцковим. Саме такий характер має мислення прокурора, оскільки основним 

змістом його розумової діяльності є встановлення наслідків. 

Такі особливості мислення прокурора передбачають наявність у нього 

певних якостей, зокрема: 

• глибина — вміння якнайглибше проникати у бачене, у суть фактів, 

зрозуміти зміст того, що трапилось, передбачити найближчі та віддалені, прямі та 

побічні результати явищ і дій; 

широта — вміння охоплювати широке коло питань і фактів, застосовуючи 

знання з різних галузей наук та практики; 

мобільність — здібності до продуктивного мислення, мобілізації та 

використання знань у складних та звичайних умовах; 

швидкість — вміння якнайшвидше розв'язувати завдання, швидко оцінювати 

обстановку і вживати необхідних заходів; 

самостійність — вміння ставити мету і завдання, а також визначати шляхи їх 

реалізації без сторонньої допомоги; 



цілеспрямованість — вольова спрямованість мислення на розв'язання 

певного завдання, здібність тривалий час тримати його у свідомості, а також 

послідовно, планомірно думати над його розв'язанням; 

критичність — вміння осмислювати повідомлення, факти, пропозиції, 

включаючи помилки та перекручування, розкривати причини їх виникнення; 

гнучкість — вміння розглядати явища з різних точок зору, встановлювати їх 

залежність і зв'язки; перебудовувати власну діяльність і змінювати прийняті 

рішення відповідно до нової ситуації. 

При опрацюванні питання № 3 студентам рекомендовано пригадати, що 

успішна діяльність адвоката багато в чому залежить від уміння спілкуватись, від 

підходу до підзахисного, взаємодїї з суддею, слідчим, прокурором. Велику роль 

відіграє також організаційна діяльність адвоката: підготовка до процесу; 

складання плану; застосування прийомів та засобів, сформованих практикою і 

професійним досвідом. 

Вчасна підготовка до захисту, обміркована лінія його здійснення, складений 

план — усе це дає адвокату можливість чітко сформулювати свої погляди в суді, 

орієнтуватись у різних ситуаціях, помічати неточності у висловлюваннях 

учасників процесу, а також вносити у складений план поправки при виявленні під 

час процесу нових обставин. Адвокат повинен грунтовно обміркувати всі 

питання, які необхідно з'ясувати як під час підготовки до судового засідання, так і 

у процесі судового слідства. 

Адвокат повинен добре знати також особистість підзахисного, його 

психологію, мотиви злочину, причини та умови скоєння злочину. Тільки 

вивчивши, проаналізувавши і зробивши висновки про особу підзахисного, логічно 

обміркувавши власну лінію захисту, адвокат може досягти позитивних 

результатів. 

Захисник повинен мати моральне право брати участь у вирішенні питань 

правосуддя, оцінювати вчинки людей, розкривати їх психологічний зміст. А це 

означає, що адвокат повинен бути принциповим, чесним, непримиренним до 

порушення прав і законних інтересів підзахисного. 

Адвокат повинен не тільки обстоювати інтереси підзахисного, а й 

виховувати його, утверджувати у нього почуття законності. Успішність діяльності 

адвоката багато в чому залежить від його вміння знаходити серед великої 

кількості доказів такі, які б допомогли виправдати підзахисного чи пом'якшити 

його вину. А це потребує пошуку, творчого мислення, орієнтації в обставинах 

справи. Виступаючи на процесі, адвокат дотримується певної лінії захисту і чітко 

визначеної мети, для досягнення якої йому необхідно виконувати певні дії, 

приймати рішення. Тому дуже важливими є такі його риси, як самостійність, воля, 

вміння протистояти іншим учасникам процесу, наполегливість і рішучість. Дуже 

небезпечним для адвоката є відсутність власної точки зору, невміння обстоювати 

свої погляди, позиції, переконання. У цьому разі адвокат буде пасивний, інертний 

і захист здійснюватиме на низькому рівні. 

Робота адвоката складається з трьох етапів: 

- формування загальної концепції; 

- розробка тактики захисту; 

- застосування (реалізація) захисту. 



Щодо четвертого  питання, варто націлити студентів, що вони повинні 

зазначити, що Якості юрисконсульта. Вони схожі на якості адвоката, оскільки 

схожий зміст їх діяльності. Залежно від виду діяльності розрізняють такі якості 

юрисконсульта: 

в організаційній діяльності — вміння завойовувати авторитет у колективі, 

організаційні здібності; 

у засвідчувальній — акуратність, точність, принциповість; 

у комунікативній — доброзичливість, уважність, вміння слухати, 

переконувати. 

 
 

Додаток 1 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами 

основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної 

літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні 

висновки. 

Структура реферату: 

 титульна сторінка; 

 зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми); 

 вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми); 

 основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань); 

 висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного 

 матеріалу); 

 список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному 

 порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні 

документи їх 

 необхідно розміщувати на початку списку); 

 додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, 

схеми тощо). 

Вимоги до оформлення реферату. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального 

обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел. 

Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних 

норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, 

що використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне 

джерело ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у 

списку літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, 

наприклад [8, с. 179]. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних 

аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”;  міжрядковий інтервал 

“Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє 



поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у 

всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 

відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині 

рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, 

без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер 

сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід 

нумерувати також арабськими цифрами. Ілюстративний матеріал – малюнки, 

графіки, схеми тощо слід розміщувати в додатках. На кожний ілюстративний 

матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

 Викладач                                                   О. М. Шиян 

 

Модульний контроль № 1 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – три робочих дні. 

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: 

Дати відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та надіслати іх на 

перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим 

матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано дати 

відповідь на питання вашого варіанту позначене *. Творчо підійти до 

виконання завдання. Наприклад, підібрати відеосюжет, зробити презентацію…. 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити 

наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Юридична деонтологія» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 



Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до 

оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  - А, Д, З, П 

1. Поняття юридичної деонтології. 

2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності. 

3. *Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. 

Варіант № 2  - Г, Ж, К, Ф, Щ 

1. Виникнення і розвиток юридичної деонтології. 

2. Тенденції розвитку юридичної діяльності. 

3. * Переведення, відрахування, поновлення та працевлаштування студентів. 

 

Варіант № 3 -  Б, Л, С, Ш 

1. Предмет і структура юридичної деонтології 

2. Обов’язки та права суб’єктів юридичної практичної діяльності. 

3. *Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності. 

Варіант № 4 -  В, Н, Р, У, Х 

1. Зміст, види та система юридичної діяльності. 

2. Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів. 

3. *Форми навчання у вищих закладах юридичної освіти. Основні види 

навчальних занять з теоретичної підготовки. 

Варіант № 5 -  Є, М,Т, Ц, Ю 

 1. Зміст юридичної діяльності: суб’єкти, учасники, об’єкти, юридичні дії та 

операції. 

2. Засоби та способи здійснення юридичної діяльності. 

3. *Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 

Варіант № 6 -  І, О, Ч, Я 

1. Тенденції розвитку юридичної діяльності. 

2. Форми юридичної діяльності. 

3. *Рецензування, підготовка та проведення захисту курсової роботи. 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 



 Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com    -  гр. П-21, 23 

  

Додаток 1 

Модульна робота викладається державною мовою на стандартних аркушах 

формату А4 (210 х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За 

шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – 

п’ять знаків (1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. 

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам 

(1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною.  

Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у 

правому верхньому куті сторінки. 
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