Група ДК-09-19 КП
2 курс
Навчальна дисципліна «Юридична деонтологія»
11.01.2021-24.01.2021

11.01.2021
Лекція 2 год.
Тема: Етична та естетична культура юриста.
Питання:
1. Естетика, естетика юридичної діяльності і естетична культура юриста.
2. Форми прояву естетичної культури юриста.
3. Службовий етикет юриста.
4. Ритуал.
Завдання:
1. Опрацювати наданий матеріал лекції.
2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції.
3. З даної теми створити схеми в зошиті.

12.01.2021
Семінар 2 год.
Тема: Естетична культура юриста-практика.
Питання:
1.
2.
3.
4.

Форми прояву естетичної культури юриста. Манера поведінки.
Службовий етикет юриста.
Традиції і ритуали в юридичній практиці.
Державна і професійно-правова символіка.

Питання для самостійного вивчення:
1. Вимоги до дизайну й ергономіки в юридичних установах.
2. Естетичні вимоги щодо оформлення правових документів.
3. Зовнішній вигляд юриста.
Теми рефератів:
1. Естетична культура юриста.
2. Юридичний етикет: суть і значення.
3. Поняття, зміст і структура естетичної культури юриста.
4. Загальна характеристика кодексу професійної етики судді.

5. Загальна характеристика правил адвокатської етики.

18.01.2021
Семінар 2 год.
Тема: Економічна та екологічна культура юриста.
Питання:
1. Поняття, структура і зміст економічної культури юриста.
2. Поняття, зміст і структура екологічної культури юриста.
3. Роль юриста в правовому забезпеченні відповідності екологічним правам
екологічних обов’язків.
Питання для самостійного вивчення:
1. Екологічна культура юриста: поняття, структура.
2. Економічна культура юриста та її структура.
Теми рефератів:
1. Зміст екологічної культури юриста.
2. Юрист в умовах ринкової економіки: місце правника на державній службі
та в комерційних структурах.
3. Основні положення нової екологічної політики України, що знайшли
відображення в законодавстві.

19.01.2021
Семінар 2 год.
Тема: Інформаційна культура юриста.
Питання:
1. Правова інформатика як комплексна галузь знань.
2. Інформаційна культура юриста  поняття, зміст і структура.
Питання для самостійного вивчення:
1. Правова інформатизація суспільства як одна умов ефективної роботи
юриста.
2. Типи правової інформації.
3. Дві сторони інформаційної культури юриста.
Теми рефератів:
1. Мета дорадчої ради з питань інформатизації при Верховній Раді.

2. Правова інформація як відображення розмаїтості правових явищ і процесів,
доступних для сприйняття.
3. Інформаційно-правова компетентність юриста.

