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Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним 

засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична деонтологія» 

— сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої 

полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична 

деонтологія» полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та 

систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. 

Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 

занять. 

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Юридична деонтологія» є: 

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 

додаткових літературних джерел; 

• виконання домашніх завдань; 

• вивчення окремих питань, передбачених для самостійного опрацювання; 

• підготовка до різних форм поточного контролю; 

• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

• написання реферату за заданою проблематикою; 

• аналіз наукових публікацій; 

• розв’язання задач-казусів. 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, 

що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні 

нормативно-правові акти. Набуті знання студенти перевіряють за допомогою 

питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають 

самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної передбаченої для 

самостійного вивчення теми дисципліни «Юридична деонтологія». 



Виконання домашнього завдання з дисципліни «Юридична деонтологія» 

має на меті закріпити і поглибити теоретичні знання і вміння студента з 

навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. 

Практичні завдання, що підлягає самостійному засвоєнню, включають 

підготовку до тематичних колоквіумів, а також написання рефератів і доповідей 

за заданими питаннями. 

При підготовці до тематичного колоквіуму опрацюванню підлягають 

нормативні акти, які є правовою основою регулювання юридичної діяльності в 

Україні. Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та 

додаткової літератури до кожної теми, яка передбачається для самостійного 

вивчення. 

Одним із важливих засобів засвоєння знань є написання рефератів. 

Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, 

добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з 

максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, яку потрібно 

розглянути, визначаються методи її дослідження. Вступ є перехідною ланкою до 

основного дослідження. 

В ньому повинно бути відображено практичне і теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи потрібно викласти насамперед зміст 

досліджуваної проблеми. Робота повинна завершуватися висновками. 

Важливим засобом засвоєння знань студентами є розв’язування задач-

казусів, яке повинно мати творчий, аналітичний і самостійний характер. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 

• оцінка «відмінно» — студент повно і всебічно розкриває питання теми, які 

винесено на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, 

демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної 

теми і може аргументовано її доводити; 

• оцінка «добре» — загалом рівень знань студентів відповідає викладеному 

вище, але спостерігаються деякі упущення при виконанні завдань, винесених на 



самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо 

обґрунтованими доказами; 

• оцінка «задовільно» — студент розкрив питання, винесені на самостійне 

опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, 

але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і не 

самостійно; 

• оцінка «незадовільно» — студент не в змозі дати відповідь на 

поставлене запитання або відповідь неправильна, не розуміє суті питання, не 

може зробити висновків. 


