
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Аргументація та інформаційні технології для
правників 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Горобець Надія Сергіївна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 1-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  становить  5  кред.  ЄКТС,  150  год.,  з
яких  64  год.  становить  контактна  робота  з
викладачем (32 год. лекцій,32 год. практичних
занять)

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Формування у майбутніх правників теоретичних знань та практичних навичок логічного
мислення, вміння розрізняти та використувати стратегії  і  правила аргументації,  виявляти
логічні помилки у дискусіях, а також базових знань та умінь щодо використання сучасних
інформаційних технологій у практичній діяльності юриста.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Аргументація в практичній діяльності юриста

Тема 1 Вступ до теорії і практики юридичної аргументації
 

Поняття  і  значення  юридичної  аргументації.  Генезис  теорії  юридичної  аргументації.
Поняття  та  ознаки юридичної  аргументації.  Моделі  та  види юридичної  аргументації.
Склад (корпус) юридичної аргументації



Тема 2 Доведення і спростування в юридичній аргументації
 

Поняття та логічний механізм доведення. Правила доведення. Види доведення. Критика в
юридичній аргументації. Поняття та логічна структура спростування. Види спростування.
Докази  та  оцінка  їх  прийнятності  в  юридичній  аргументації.  Експертна  оцінка  в
юридичній аргументації.

Тема 3 Логічні операції в юридичній аргументації
 

Загальнологічні підстави юридичної аргументації: закони логіки, форми думки, поняття,
судження,  умовивід.  Мереологія  практичного  мислення.  Мереологічна  множина.
Мереологія  понять.

Тема 4 Діалогічні та риторичні прийоми в юридичній аргументації
 

Поняття  та  види  діалогу.  Комплекс  "запитання-відповідь"  в  юридичній  аргументації.
Поняття, структура та види запитань. Правила постановки запитань і типові помилки.
Відповіді  та  їх  види.  Типові  помилки у відповідях.  Судовий спір.  Софістичний спір.
Парадокси.

Тема 5 Особливості правової (юридичної) аргументації в правотворчості
 

Поняття  та  ознаки  правотворчості.  Правотворчі  акти.  Правова  аргументація  на  етапі
підготовки  проєкту  нормативно-правового  акту.  Правова  аргументація  на  етапі
попереднього  розгляду  та  прийняття  проєкту  нормативно-правового  акту.

Тема 6 Юридична аргументація в судах загальної юрисдикції
 

Особливості  юридичної  аргументації  в  судовому  процесі.  Особливості  юридичної
аргументації  в  контексті  учасників  судового  процесу.  Юридична  аргументація  судді.
Юридична аргументація адвоката. Юридична аргументація прокурора. Поняття судового
рішення. Вимоги до судового рішення. Умотивованість судового рішення.

Тема  7  Особливості  юридичної  аргументації  в  практиці  Європейського  суду  з  прав
людини
 

Правовий статус практики Європейського суду з прав людини в судовій системі України.
Правова  позиція  Європейського  суду  з  прав  людини.  Аргументування  та  види
аргументувальних  конструкцій  у  практиці  Європейського  суду  з  прав  людини.

Тема 8 Особливості юридичної аргументації в правотлумаченні
 

Правотлумачення як вид юридичної діяльності. Основні способи тлумачення права та їх
характеристика:  філологічний,  логічний,  системний,  історичний,  функційний,
телеологічний, спеціально-юридичний. Процедура правотлумачення судових прецедентів.

Модуль 2. Інформаційні технології в практичній діяльності юриста

Тема 9 Загальні положення щодо використання інформаційних технологій в практичній
діяльності сучасного правника
 

Поняття  інформації,  її  види і  властивості.  Діджиталізація  юридичної  діяльності  та  її
критична залежність від даних. Співвідношення між інформацією і даними. Персональні
дані. Безпека та захист інформації. Доброчесність поводження з інформацією.



Тема 10 Поняття та можливості відкритих правничих баз даних
 

Поняття відкритих баз даних, їх призначення та можливість практичного використання.
Основні  відкриті  бази  даних,  що використовуються  в  юридичній  діяльності.  Правові
підстави функціонування баз даних інформаційної мережі Міністерства юстиції України,
умови надання доступу та користування інформацією з них. Юридична відповідальність
за  встручання  у  роботу  відкритих  баз  даних.  Особливості  роботи  з  відкрити
інформаційно-пошуковими  базами  даних.

Тема 11 Особливості роботи з державними реєстрами як джерелом публічної інформації
 

Перелік  інформації,  яка  може  міститися  в  державних  реєстрах.  Порядок  отримання
інформації  з  державних  реєстрів  та  можливість  її  практичного  застосування.
Характеристика  пошукових  можливостей  окремих  державних  реєстрів.

Тема 12 Особливості роботи з реєстрами, що містять судову практику
 

Єдиний державний реєстр судових рішень та реєстр рішень Європейського суду з прав
людини як основні реєстри, що містять судову практику. Структура Єдиного державного
реєстру  судових  рішень  та  властивості  пошукових  полів.  Особливості  та  структура
реєстру судових рішень Європейського суду з прав людини. Фільтрування пошукової
інформації в реєстрах, що містять судову практику.

Тема 13 Електронне судочинство
 

Діджиталізація  судочинства  в  Україні:  сучасний  стан  та  подальші  перспективи.
Веб-портал  "Судова  влада  Укра їни" .  Можливост і  Єдино ї  судово ї
інформаційно-телекомунікаційної  системи.  Функціонал  сервісу  "Електронний  суд"  та
правила користування ним.

Тема 14 Особливості роботи з недержавними відкритими базами даних
 

Можливості масового сервісу Opendatabot для громадян та юридичних осіб. Сервіс для
пошуку інформація  про публічні  закупівлі  Prozorro.  Аналітична система YourControl.
Онлайн-сервіс для перевірки суб’єктів господарювання Vkursi.

Тема 15  Веб-сайти органів  державної  влади та  органів  місцевого  самоврядування як
джерело публічної інформації
 

Призначення веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Веб-сайт Верховної  ради України як політико-правового інституту держави.  Офіційні
веб-сайти  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади.  Урядовий  веб-портал.
Інформаційні продукти веб-сайту органу місцевого самоврядування. Види обов’язкової
інформації, що має міститись на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Тема 16 Технології та електронні сервіси в сучасній юридичній практиці
 

Сервіс «Дія» як спосіб отримання персональних даних у формі цифрових документів.
Електронний цифровий підпис: особливості його отримання та використання. Єдиний
державний  портал  адміністративних  послуг.  Сервіс  "Електронний  кабінет  платника
податків".

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:



РН1 Знати сучасні доктрини, стратегії, правила юридичної аргументації і вміти їх
застосовувати на практиці

РН2
Використовувати  можливості  інформаційних  ресурсів  для
предметно-орієнтованого пошуку інформації та її  упорядкування з метою
прийняття рішень і підготовки власних документів.

РН3
Самостійно  опрацьовувати  навчальну  і  наукову  літературу,
нормативно-правові акти, в тому числі інтернет-ресурси з питань юридичної
аргументації.

РН4
Вміння працювати в команді, забезпечуючи виконання спільного завдання
щодо збору інформації, її аналізу та узагальнення, підготовки та оформлення
результату

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 081 Право:

ПР1 Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з
достатньою обґрунтованістю

ПР2 Оцінювати  недоліки  і  переваги  певних  правових  аргументів,  аналізуючи
відому проблему

ПР3 Вільно  використовувати  для  правничої  діяльності  доступні  інформаційні
технології і бази даних

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Вступ до теорії і практики юридичної аргументації

Лк1 "Вступ до теорії і практики юридичної аргументації" (денна)
 

Поняття  і  значення  юридичної  аргументації.  Генезис  теорії  юридичної  аргументації.
Поняття  та  ознаки юридичної  аргументації.  Моделі  та  види юридичної  аргументації.
Склад (корпус) юридичної аргументації: аргументувальна ситуація, суб'єкти аргументації,
мета аргументації, об'єкт аргументації, зміст аргументації.

Пр1 "Вступ до теорії і практики юридичної аргументації" (денна)
 

Поняття  і  значення  юридичної  аргументації.  Генезис  теорії  юридичної  аргументації.
Поняття  та  ознаки юридичної  аргументації.  Моделі  та  види юридичної  аргументації.
Склад (корпус) юридичної аргументації: аргументувальна ситуація, суб'єкти аргументації,
мета аргументації, об'єкт аргументації, зміст аргументації.

Тема 2. Доведення і спростування в юридичній аргументації



Лк2 "Доведення і спростування в юридичній аргументації" (денна)
 

Поняття та логічний механізм доведення. Правила доведення. Індуктивне,  дедуктивне
доведення  та  доведення  за  аналогією.  Пряме  і  непряме  доведення  (доведення  від
супротивного,  розділове  доведення).  Критика  в  юридичній  аргументації.  Поняття  та
логічна структура спростування.  Пряме і  непряме спростування.  Докази та  оцінка  їх
прийнятності в юридичній аргументації. Експертна оцінка в юридичній аргументації.

Пр2 "Доведення і спростування в юридичній аргументації" (денна)
 

Поняття та логічний механізм доведення. Правила доведення. Індуктивне,  дедуктивне
доведення  та  доведення  за  аналогією.  Пряме  і  непряме  доведення  (доведення  від
супротивного,  розділове  доведення).  Критика  в  юридичній  аргументації.  Поняття  та
логічна структура спростування.  Пряме і  непряме спростування.  Докази та  оцінка  їх
прийнятності в юридичній аргументації. Експертна оцінка в юридичній аргументації.

Тема 3. Логічні операції в юридичній аргументації

Лк3 "Логічні операції в юридичній аргументації" (денна)
 

Загальнологічні підстави юридичної аргументації: закони логіки, форми думки, поняття,
судження,  умовивід.  Мереологія  практичного  мислення.  Мереологічна  множина.
Мереологічне поняття. Холістичне поняття. Мереологічне нульове поняття. Типологія.
Поняття та види мереологічних визначень.

Пр3 "Логічні операції в юридичній аргументації" (денна)
 

Загальнологічні підстави юридичної аргументації: закони логіки, форми думки, поняття,
судження,  умовивід.  Мереологія  практичного  мислення.  Мереологічна  множина.
Мереологічне поняття. Холістичне поняття. Мереологічне нульове поняття. Типологія.
Поняття та види мереологічних визначень.

Тема 4. Діалогічні та риторичні прийоми в юридичній аргументації

Лк4 "Діалогічні та риторичні прийоми в юридичній аргументації" (денна)
 

Поняття діалогу. Риторичний діалог. Дидактичний діалог. Пошуковий (дослідницький)
діалог. Діалог у процесі аналізу та підготовки рішень. Інтеррогативна концепція діалогу.
Відкритий,  закритий  та  обмежений  режим  діалогу.  Поняття  та  структура  запитань.
Класифікація запитань. Правила щодо запитань та помилки, пов’язані з порушенням цих
правил. Відповіді та їх види. Правила відповідей та типові помилки при їх порушенні.
Судовий спір. Софістичний спір. Парадокси.

Пр4 "Діалогічні та риторичні прийоми в юридичній аргументації" (денна)
 

Поняття діалогу. Риторичний діалог. Дидактичний діалог. Пошуковий (дослідницький)
діалог. Діалог у процесі аналізу та підготовки рішень. Інтеррогативна концепція діалогу.
Відкритий,  закритий  та  обмежений  режим  діалогу.  Поняття  та  структура  запитань.
Класифікація запитань. Правила щодо запитань та помилки, пов’язані з порушенням цих
правил. Відповіді та їх види. Правила відповідей та типові помилки при їх порушенні.
Судовий спір. Софістичний спір. Парадокси.

Тема 5. Особливості правової (юридичної) аргументації в правотворчості



Лк5 "Особливості правової (юридичної) аргументації в правотворчості" (денна)
 

Поняття  та  ознаки  правотворчості.  Правотворчі  акти.  Правова  аргументація  на  етапі
підготовки  проєкту  нормативно-правового  акту.  Правова  аргументація  на  етапі
попереднього  розгляду  та  прийняття  проєкту  нормативно-правового  акту.

Пр5 "Особливості правової (юридичної) аргументації в правотворчості" (денна)
 

Поняття  та  ознаки  правотворчості.  Правотворчі  акти.  Правова  аргументація  на  етапі
підготовки  проєкту  нормативно-правового  акту.  Правова  аргументація  на  етапі
попереднього  розгляду  та  прийняття  проєкту  нормативно-правового  акту.

Тема 6. Юридична аргументація в судах загальної юрисдикції

Лк6 "Юридична аргументація в судах загальної юрисдикції" (денна)
 

Особливості  юридичної  аргументації  в  судовому  процесі.  Особливості  юридичної
аргументації  в  контексті  учасників  судового  процесу.  Юридична  аргументація  судді.
Юридична аргументація адвоката. Юридична аргументація прокурора. Поняття судового
рішення. Вимоги до судового рішення. Умотивованість судового рішення.

Пр6 "Юридична аргументація в судах загальної юрисдикції" (денна)
 

Особливості  юридичної  аргументації  в  судовому  процесі.  Особливості  юридичної
аргументації  в  контексті  учасників  судового  процесу.  Юридична  аргументація  судді.
Юридична аргументація адвоката. Юридична аргументація прокурора. Поняття судового
рішення. Вимоги до судового рішення. Умотивованість судового рішення.

Тема 7. Особливості юридичної аргументації в практиці Європейського суду з прав
людини

Лк7 "Особливості юридичної аргументації в практиці Європейського суду з прав людини"
(денна)
 

Судова  практика  Європейського  суду  з  прав  людини  як  джерело  права  України.
Формально-юридична,  фактологічна,  морально-оцінювальна  правові  позиції
Європейського суду з прав людини. Діалектичне, риторичне та логічне аргументування
Європейського  суду  з  прав  людини.  Види аргументувальних  конструкцій  у  практиці
Європейського  суду  з  прав  людини:  аргумент  зі  встановленої  норми,  аргумент  із
прецеденту, аргумент вербальної класифікації, аргумент з позиції знання.

Пр7 "Особливості юридичної аргументації в практиці Європейського суду з прав людини"
(денна)
 

Судова  практика  Європейського  суду  з  прав  людини  як  джерело  права  України.
Формально-юридична,  фактологічна,  морально-оцінювальна  правові  позиції
Європейського суду з прав людини. Діалектичне, риторичне та логічне аргументування
Європейського  суду  з  прав  людини.  Види аргументувальних  конструкцій  у  практиці
Європейського  суду  з  прав  людини:  аргумент  зі  встановленої  норми,  аргумент  із
прецеденту, аргумент вербальної класифікації, аргумент з позиції знання.

Тема 8. Особливості юридичної аргументації в правотлумаченні



Лк8 "Особливості юридичної аргументації в правотлумаченні" (денна)
 

Правотлумачення як вид юридичної діяльності. Основні способи тлумачення права та їх
характеристика:  філологічний,  логічний,  системний,  історичний,  функційний,
телеологічний, спеціально-юридичний. Процедура правотлумачення судових прецедентів.

Пр8 "Особливості юридичної аргументації в правотлумаченні" (денна)
 

Правотлумачення як вид юридичної діяльності. Основні способи тлумачення права та їх
характеристика:  філологічний,  логічний,  системний,  історичний,  функційний,
телеологічний, спеціально-юридичний. Процедура правотлумачення судових прецедентів.

Тема  9.  Загальні  положення  щодо  використання  інформаційних  технологій  в
практичній діяльності сучасного правника

Лк9 "Загальні положення щодо використання інформаційних технологій в практичній
діяльності сучасного правника" (денна)
 

Поняття  інформації,  її  види і  властивості.  Діджиталізація  юридичної  діяльності  та  її
критична залежність від даних. Співвідношення між інформацією і даними. Персональні
дані:  використання,  захист  і  відповідальність.  Захист  інформаційних  даних.
Доброчесність  поводження  з  інформацією.

Пр9 "Загальні положення щодо використання інформаційних технологій в практичній
діяльності сучасного правника" (денна)
 

Поняття  інформації,  її  види і  властивості.  Діджиталізація  юридичної  діяльності  та  її
критична залежність від даних. Співвідношення між інформацією і даними. Персональні
дані:  використання,  захист  і  відповідальність.  Захист  інформаційних  даних.
Доброчесність  поводження  з  інформацією.

Тема 10. Поняття та можливості відкритих правничих баз даних

Лк10 "Поняття та можливості відкритих правничих баз даних" (денна)
 

Поняття відкритих баз даних, їх призначення та можливість практичного використання.
Основні  відкриті  бази  даних,  що використовуються  в  юридичній  діяльності.  Правові
підстави функціонування баз даних інформаційної мережі Міністерства юстиції України,
умови надання доступу та користування інформацією з них. Юридична відповідальність
за  втручання  у  роботу  відкритих  баз  даних.  Особливості  роботи  з  відкритими
інформаційно-пошуковими  базами  даних.

Пр10 "Поняття та можливості відкритих правничих баз даних" (денна)
 

Поняття відкритих баз даних, їх призначення та можливість практичного використання.
Основні  відкриті  бази  даних,  що використовуються  в  юридичній  діяльності.  Правові
підстави функціонування баз даних інформаційної мережі Міністерства юстиції України,
умови надання доступу та користування інформацією з них. Юридична відповідальність
за  втручання  у  роботу  відкритих  баз  даних.  Особливості  роботи  з  відкритими
інформаційно-пошуковими  базами  даних.

Тема  11.  Особливості  роботи  з  державними  реєстрами  як  джерелом  публічної
інформації



Лк11 "Особливості роботи з державними реєстрами як джерелом публічної інформації"
(денна)
 

Перелік  інформації,  яка  може  міститися  в  державних  реєстрах.  Порядок  отримання
інформації з державних реєстрів та можливість її практичного застосування. Особливості
роботи  з  окремими реєстрами:  Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  Державний  реєстр  речових  прав  на
нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний державний реєстр
нормативно-правових актів, Єдиний державний реєстр декларацій.

Пр11 "Особливості роботи з державними реєстрами як джерелом публічної інформації"
(денна)
 

денна) Перелік інформації, яка може міститися в державних реєстрах. Порядок отримання
інформації з державних реєстрів та можливість її практичного застосування. Особливості
роботи  з  окремими реєстрами:  Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  Державний  реєстр  речових  прав  на
нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Єдиний державний реєстр
нормативно-правових актів, Єдиний державний реєстр декларацій.

Тема 12. Особливості роботи з реєстрами, що містять судову практику

Лк12 "Особливості роботи з реєстрами, що містять судову практику" (денна)
 

Єдиний державний реєстр судових рішень та реєстр рішень Європейського суду з прав
людини як основні реєстри, що містять судову практику. Структура Єдиного державного
реєстру  судових  рішень  та  властивості  пошукових  полів.  Особливості  та  структура
реєстру судових рішень Європейського суду з прав людини. Фільтрування пошукової
інформації в реєстрах, що містять судову практику.

Пр12 "Особливості роботи з реєстрами, що містять судову практику" (денна)
 

Єдиний державний реєстр судових рішень та реєстр рішень Європейського суду з прав
людини як основні реєстри, що містять судову практику. Структура Єдиного державного
реєстру  судових  рішень  та  властивості  пошукових  полів.  Особливості  та  структура
реєстру судових рішень Європейського суду з прав людини. Фільтрування пошукової
інформації в реєстрах, що містять судову практику.

Тема 13. Електронне судочинство

Лк13 "Електронне судочинство" (денна)
 

Діджиталізація  судочинства  в  Україні:  сучасний  стан  та  подальші  перспективи.
Веб-портал  "Судова  влада  Укра їни" .  Можливост і  Єдино ї  судово ї
інформаційно-телекомунікаційної  системи.  Функціонал  сервісу  "Електронний  суд"  та
правила користування ним.

Пр13 "Електронне судочинство" (денна)
 

Електронне  судочинство  Діджиталізація  судочинства  в  Україні:  сучасний  стан  та
подальші перспективи. Веб-портал "Судова влада України". Можливості Єдиної судової
інформаційно-телекомунікаційної  системи.  Функціонал  сервісу  "Електронний  суд"  та
правила користування ним.

Тема 14. Особливості роботи з недержавними відкритими базами даних



Лк14 "Особливості роботи з недержавними відкритими базами даних" (денна)
 

Можливості масового сервісу Opendatabot для громадян та юридичних осіб. Сервіс для
пошуку інформація  про публічні  закупівлі  Prozorro.  Аналітична система YourControl.
Онлайн-сервіс для перевірки суб’єктів господарювання Vkursi.

Пр14 "Особливості роботи з недержавними відкритими базами даних" (денна)
 

Можливості масового сервісу Opendatabot для громадян та юридичних осіб. Сервіс для
пошуку інформація  про публічні  закупівлі  Prozorro.  Аналітична система YourControl.
Онлайн-сервіс для перевірки суб’єктів господарювання Vkursi.

Тема 15. Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування як
джерело публічної інформації

Лк15  "Веб-сайти  органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  як
джерело публічної інформації" (денна)
 

Призначення веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Веб-сайт Верховної  ради України як політико-правового інституту держави.  Офіційні
веб-сайти  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади.  Урядовий  веб-портал.
Інформаційні продукти веб-сайту органу місцевого самоврядування. Види обов’язкової
інформації, що має міститись на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Пр15  "Веб-сайти  органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  як
джерело публічної інформації" (денна)
 

Призначення веб-сайтів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Веб-сайт Верховної  ради України як політико-правового інституту держави.  Офіційні
веб-сайти  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади.  Урядовий  веб-портал.
Інформаційні продукти веб-сайту органу місцевого самоврядування. Види обов’язкової
інформації, що має міститись на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Тема 16. Технології та електронні сервіси в сучасній юридичній практиці

Лк16 "Технології та електронні сервіси в сучасній юридичній практиці" (денна)
 

Сервіс «Дія» як спосіб отримання персональних даних у формі цифрових документів.
Електронний цифровий підпис: особливості його отримання та використання. Єдиний
державний  портал  адміністративних  послуг.  Сервіс  "Електронний  кабінет  платника
податків".

Пр16 "Технології та електронні сервіси в сучасній юридичній практиці" (денна)
 

Сервіс «Дія» як спосіб отримання персональних даних у формі цифрових документів.
Електронний цифровий підпис: особливості його отримання та використання. Єдиний
державний  портал  адміністративних  послуг.  Сервіс  "Електронний  кабінет  платника
податків".

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання тестових завдань



НД2 Усне опитування

НД3 Виконання письмових завдань

НД4 Виконання групових практичних завдань

НД5 Участь в обговоренні-дискусії (групові та парні)

НД6 Написання есе

НД7 Самонавчання

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні, проблемні лекції та лекції-візуалізації

МН2 Мозковий штурм

МН3 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

МН4 Навчальна дискусія / дебати

Лекції  надають студентам теоретичний базис щодо доктрини,  стратегії,  правил,  проблем
юридичної  аргументації,  можливостей інформаційних технологій у юридичній діяльності
(РН  1,  РН  2).  Лекції  доповнюються  практичними  заняттями,  що  надають  студентам
можливість застосовувати отримані теоретичні знання у конкретних практичних ситуаціях,
набувати практичні навички обрання стратегії юридичної аргументації, уміння оперативно
знаходити, аналізувати, узагальнювати інформацію та її використовувати її для прийняття
рішень чи розробки документів у практичній діяльності (РН 1, РН 2, РН 3). Метод аналізу
конкретних ситуацій стимулює до самонавчання та пошуку відповідей на поставлені питання
як індивідуально, так і під час роботи в групі (РН 3, РН 4).

1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу.  2.  Здатність  проводити
дослідження на відповідному рівні. 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63



Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Тестування за темами 1-16

МФО2 Усні опитування за темами 1-10

МФО3 Перевірка та оцінювання письмових завдань за темами 5, 8, 9, 11-13, 14, 16

МФО4 Перевірка та оцінювання групових практичних завдань за темами 6, 15

МФО5 Взаємоцінювання в колективних дискусіях за темами 2, 4

МФО6 Написання есе за однією з тем визначених викладачем

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Тестування

МСО2 Усні опитування

МСО3 Виконання письмових завдань

МСО4 Виконання групових практичних завдань

МСО5 Участь у колективних дискусіях та обоговореннях

МСО6 Написання есе

МСО7 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО8 Підсумковий контроль: екзамен

Контрольні заходи:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Тестування 16

16x1 16

МСО2. Усні опитування 10

10x1 10

МСО3. Виконання письмових завдань 8

8x1 8

МСО4. Виконання групових практичних завдань 6

2x3 6

МСО5. Участь у колективних дискусіях та обоговореннях 4

2x2 4

МСО6. Написання есе 6
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МСО7. Складання комплексного письмового модульного контролю 20

2x10 20

МСО8. Підсумковий контроль: екзамен 30

30

Контрольні заходи в особливому випадку:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Тестування 16

16x1 16

МСО2. Усні опитування 10

10x1 10

МСО3. Виконання письмових завдань 8

8x1 8

МСО4. Виконання групових практичних завдань 6

2x3 6

МСО5. Участь у колективних дискусіях та обоговореннях 4

2x2 4

МСО6. Написання есе 6

6

МСО7. Складання комплексного письмового модульного контролю 20

2x10 20

МСО8. Підсумковий контроль: екзамен 30

30

Підсумковий контроль передбачає виконання тестових та відкритих письмових завдань за
темами курсу.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Програмне  забезпечення  (для  підтримки  дистанційного  навчання,
Інтернет-опитування  тощо)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
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