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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Система університетської освіти в контексті 

підготовки фахівців з міжнародного права 
18 4 4 – – 10 

2. 
Методика навчальної та наукової роботи 

студентів спеціальності «Міжнародне право» 
16 4 2 – – 10 

3. Поняття та зміст юридичної науки у 

міжнародному праві 
16 4 2 – – 10 

4. 
Загальні засади академічної доброчесності 16 4 2 – – 10 

5. 

Професійна культура та етика юриста-

міжнародника 
14 4 2 – – 8 

6. Поняття, ознаки, форми та види міжнародної 

юридичної діяльності 
13 4 2 – – 7 

7. Характеристика компетентностей фахівців з 

міжнародного права 
11 2 2 – – 7 

8. Характеристика окремих видів юридичної 

діяльності у міжнародному праві 
15 4 4 – – 7 

 Усього годин: 105 30 20 – – 55 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

1.5 

 

 

2 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

 

 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

 

4 

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

4.5 

 

5 

5.1 

5.2 

 

5.3 

5.4 

 

6 

 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

Тема 1. Система університетської освіти в контексті підготовки 

фахівців з міжнародного права 

Національна система освіти. Структура вищої освіти. 

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. 

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. 

Характеристика освітніх систем країн Європейського Союзу для 

підготовки фахівців з міжнародного права. 

Основні тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу для 

підготовки фахівців з міжнародного права. 

 

Тема 2. Методика навчальної та наукової роботи студентів 

спеціальності «Міжнародне право» 

Навчально-методичнии ̆комплекс в системі підготовки кадрів для 

підготовки фахівців з міжнародного права. 

Організація аудиторної роботи. 

Особливості самостійної роботи. 

Види контролю оцінювання знань, умінь і навичок у навчальному 

процесі в вищій школі для підготовки фахівців з міжнародного права. 

 

Тема 3. Поняття та зміст юридичної науки у міжнародному праві 
Поняття та ознаки юридичної науки у контексті міжнародного права. 

Об'єкт, предмет, метод, функції юридичної науки. 

Структура юридичної науки. 

Особливості становлення міжнародного права. 

 

Тема 4. Загальні засади академічної доброчесності 

Поняття академічної культури та доброчесністі. 

Інституційні засади академічної доброчесності в аспекті розвитку 

навчальних закладів. 

Прояви академічної недоброчесності. 

Основні принципи забезпечення академічної доброчесності. 

Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності. 

 

Тема 5. Професійна культура та етика юриста-міжнародника 

Юридична етика: поняття, види, джерела. 

Моральна культура як система ціннісних показників діяльності юриста-

міжнародника. 

Етичні засади здійснення консульської та дипломатичної діяльності. 

Професійна етика адвокатів-міжнародників. 

 

Тема 6. Поняття, ознаки, форми та види міжнародної юридичної 

діяльності 

Зміст міжнародної юридичної діяльності. 

Система міжнародної юридичної діяльності. 

Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну 

практику. 

4 
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7 

 

7.1 

7.2 

7.3 

 

 

8 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Загальна характеристика міжнародної юридичної практичної 

діяльності. 

 

Тема 7. Характеристика компетентностей фахівців з міжнародного 

права 

Поняття професійної компетентності фахівця з міжнародного права 

Компоненти професійної компетентності: 

Проблематика становлення професійних компетентностей юристів-

міжнародників. 

 

Тема 8. Характеристика окремих видів юридичної діяльності у 

міжнародному праві 

Діяльність суддів в ЄСПЛ 

Діяльність адвоката-міжнародника 

Консультативна діяльність 

Наукова діяльність у сфері міжнародного права 

 

 

 

2 
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 Усього 30 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарські заняття 1-2 

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

права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Національна система освіти. Структура вищої освіти. 

1.2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. 

1.3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. 

1.4. Характеристика освітніх систем країн Європейського Союзу для підготовки фахівців з 

міжнародного права: 

1.4.1. Велика Британія, 

1.4.2. Німеччина, 

1.4.3. Франція, 

1.4.4. Італія, 

1.5. Основні тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу для підготовки фахівців з 

міжнародного права: 

1.5.1. Формальна, неформальна, інформальна освіта  

1.5.2. Обов’язкова та середня освіта  

1.5.3. Інформатизація освіти  

1.5.4. Післядипломна освіта  

 

 
Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: система освіти, структура, Болонський процес, освітні системи країн ЄС, фахівці з 

міжнародного права, тенденції розвитку. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
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Крім того, встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня 

освіта, повна загальна середня освіта, професіин̆о-технічна освіта, неповна вища освіта, базова 

вища освіта, повна вища освіта. 

Згідно із Законом України “Про освіту” громадяни України мають право на отримання 

освіти за різними формами: денною (очною), вечірньою, заочною або екстернату. 

З розвитком інформаціин̆их технологій успішно розвивається й удосконалюється 

дистанційна освіта, зокрема в заочно-дистанціин̆ому форматі. 

Структура вищої освіти Украін̈и побудована відповідно до структури освіти розвинених 

країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. 

Вивчення міжнародного досвіду є надзвичайно важливим для Украін̈и, оскільки відсутність 

чіткої національноі ̈стратегії інтернаціоналізації освіти призводить до низького обсягу експорту 

освітніх послуг, незадовільних темпів розвитку між- народних освітніх програм і, відповідно, 

ускладнює ефективну інтеграцію вітчизняної освіти до загальноєвропеис̆ького та світового 

освітнього простору. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 2. Методика навчальної та наукової роботи студентів спеціальності «Міжнародне 

право» 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Навчально-методичний комплекс в системі підготовки кадрів для підготовки фахівців з 

міжнародного права. 

2.2. Організація аудиторної роботи. 

2.2.1. Методика надання лекцій; 

2.2.2. Методика проведення семінарських занять; 

2.2.3. Методика виконання індивідуальних завдань. 

2.3. Особливості самостійної роботи. 

2.4. Види контролю оцінювання знань, умінь і навичок у навчальному процесі в вищій школі для 

підготовки фахівців з міжнародного права. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: навчально-методичний комплекс, аудиторна робота, семінарські заняття, лекції, 

індивідуальні заняття, самостійна робота, контроль знань. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність її вивчення, організаційні форми 

навчання, форми і способи поточного і підсумкового контролю, літературні джерела і технічні 

засоби навчання. Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни: тематичнии ̆

план, завдання для самостійної і індивідуальної роботи, методи поточного і підсумкового 

контролю, перелік навчально-методичної літератури і технічних засобів навчання. Робочі 

програми затверджуються спочатку на кафедрі, а потім методичною комісією факультету. 

На основі навчальної діяльності (пізнавальної, творчої, наукової, самостійної тощо) у 

студентів з'являється визначене ставлення до різних навчальних предметів. Щоб студенти 

успішно оволоділи знаннями, вміннями та навичками, викладачеві необхідно організувати 

навчальний процес у відповідності до сучасних принципів мотивації і потреб особистості. 

Лекція— основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, яка 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція охоплює основнии ̆

теоретичний матеріал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекціи ̆

визначається робочою навчальною програмою. 
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Семінарське заняття — форма навчального заняття, на якому викладач організовує 

дискусію за попередньо визначеними темами. 

Індивідуальне завдання проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня іх̈ 

підготовки і розкриття індивідуальних творчих здібностеи.̆ Індивідуальні завдання 

організовуються за графіком індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати 

частину або повний обсяг занять з певної дисципліни, а в окремих випадках — повний обсяг 

навчальних занять для конкретного освітнього чи кваліфікаційного рівня. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 3. Поняття та зміст юридичної науки у міжнародному праві 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття та ознаки юридичної науки у контексті міжнародного права. 

3.2. Об'єкт, предмет, метод, функції юридичноі ̈науки. 

3.3. Структура юридичної науки. 

3.4. Особливості становлення міжнародного права. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: поняття юридичної науки, ознаки, об’єкт, предмет, метод, функції, структура юридичної 

науки, становлення міжнародного права. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Поняття та предмет науки. Держава і право як об'єкт спеціального наукового пізнання. 

Загальна характеристика та склад правознавства як юридичноі ̈ науки: предмет, функції, 

структура. Державно-правова дійсність - предмет правознавства. Теоретико-пізнавальна, 

методологічна, ідеологічна, практично-прикладна та інші функції юридичної науки. 

Загальнотеоретичні юридичні науки.  

Міжнародно-правові юридичні науки. Міжнародне приватне право. Міжнародне публічне 

право. Місце юридичної науки в системі суспільних наук. Сучаснии ̆ стан та перспективи 

розвитку науки в Україні. Юридична освіта в Україні. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 4. Загальні засади академічної доброчесності 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

4.1. Поняття академічної культури та доброчесністі. 

4.2. Інституційні засади академічної доброчесності в аспекті розвитку навчальних закладів. 

4.3. Прояви академічної недоброчесності. 

4.4. Основні принципи забезпечення академічної доброчесності. 

4.5. Кодекс честі як інструмент дотримання академічної доброчесності. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: академічна доброчесність, академічна культура, інституційні засади, 

академічна недоброчесність, принципи забезпечення, кодекс честі. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
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Становлення члена академічної спільноти як особистості, яка усвідомлює своє місце у 

науковому світі, є складним, безперервним і багатогранним процесом, що має індивідуальні 

особливості та може бути схематизованим. Важливу роль у формуванні світогляду всіх членів 

академічної спільноти – студентів всіх рівнів підготовки, аспірантів і докторантів, викладачів, 

менеджменту університету – поряд із правовими та професійними компетентностями відіграє 

дотримання принципів етичності та чесності. 

Відповідно до Бухарестської декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в 

Європі кожен член академічної та освітньої спільноти діяч повинен прагнути до чесності і лише 

потім поширювати це прагнення на інших учасників освітнього та наукового процесу, послідовно 

утримуючись від брехні, шахрайства, крадіжок та інших форм нечесної поведінки, що 

викривляють парадигму освіти і науки. 

Взаємна довіра всіх без винятку членів академічної спільноти – неодмінна особливість 

робочої обстановки, що сприяє вільному обміну ідеями, а також творчості и ̆ особистому 

розвитку. 

Чесність у навчанні, наукових дослідженнях, отриманні наукових ступенів та вчених звань 

повинна ґрунтуватися на законних, прозорих, справедливих, передбачуваних, послідовних та 

об'єктивних критеріях. 

 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 5. Професійна культура та етика юриста-міжнародника 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Юридична етика: поняття, види, джерела. 

5.2. Моральна культура як система ціннісних показників діяльності юриста-міжнародника. 

5.3. Етичні засади здійснення консульської та дипломатичної діяльності. 

5.4. Професійна етика адвокатів-міжнародників. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: юридична етика, поняття, види, джерела, моральна культура, етичні засади, 

адвокат-міжнародник, консули, дипломати. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Професійна етика юриста є тим видом прикладноі ̈ етики, який заснований на 

взаємозв’язку та взаємозумовленості правових та морально-етичних принципів, норм, правовоі ̈

та моральної свідомості, будучи одночасно специфічним проявом моралі. Вона включає в себе 

всю сукупність тих конкретних морально-етичних принципів та настанов, що застосовуються у 

правоохоронній та правозастосовніи ̆діяльності юриста. Опанування професійної етики юриста 

сприяє процесам формування світогляду та морально-етичних поглядів працівників юридичноі ̈

сфери, спрямовуючи їх на дотримання норм моралі, забезпечення справедливості, захисту прав, 

свобод, людської честі та гідності. 

Її головні завдання полягають у тому, щоб раціонально обґрунтувати мораль, її природу, 

місце і значення в розвитку людини і суспільства, показати та проаналізувати історичні форми 

моральності, висвітлити функції та механізм моральної регуляції, розкрити сутність і структуру 

моральної свідомості тощо. 

Гносеологічний аспект етики демонструє філософський підхід до тлумачення основних 

етичних категорій (добро, зло, справедливість, совість, честь, гідність, обов’язок тощо) і 

відображає їх змістовне наповнення урахуванням історичного розвитку етики і сучасних 

досягнень етичної теорії. 
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Семінарське заняття 7 

Тема 6. Поняття, ознаки, форми та види міжнародної юридичної діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Зміст міжнародної юридичної діяльності. 

6.2. Система міжнародної юридичної діяльності. 

6.3. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. 

6.4. Загальна характеристика міжнародної юридичної практичної діяльності. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, 

є: міжнародна юридична діяльність, римські юристи, міжнародна практична діяльність. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Зміна суспільних відносин та процес державотворення накладає свіи ̆відбиток на розвиток 

юридичної науки. Тому сучасна юридична наука реагує на усі зміни у суспільстві, обумовлює 

побудову нових тенденцій відповідно до перебудов, узагальнює систему знань про мудрість 

спілкування та мистецтво приин̆яття вірного рішення у юридичніи ̆практиці, визначає атмосферу 

досягнення необхідного, істинного результату у спілкуванні юриста з колегами та клієнтами. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни майбутні юристи-міжнародники матимуть 

цілісне уявлення про важливі аспекти юридичної освітньої, практичної і наукової діяльності та 

про норми поведінки правників-міжнародників. 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 7. Характеристика компетентностей фахівців з міжнародного права 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Поняття професійної компетентності фахівця з міжнародного права 

7.2. Компоненти професійної компетентності: 

7.2.1. мотиваційно-цільовий компонент; 

7.2.2. когнітивний; 

7.2.3. соціальний; 

7.2.4. аксіологічний. 

7.3. Проблематика становлення професійних компетентностей юристів-міжнародників. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, 

є: компетентність, компетенції, професійна компетентність, професіоналізм. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Зміна суспільних відносин та процес державотворення накладає свіи ̆відбиток на розвиток 

юридичної науки. Тому сучасна юридична наука реагує на усі зміни у суспільстві, обумовлює 

побудову нових тенденцій відповідно до перебудов, узагальнює систему знань про мудрість 

спілкування та мистецтво приин̆яття вірного рішення у юридичніи ̆практиці, визначає атмосферу 

досягнення необхідного, істинного результату у спілкуванні юриста з колегами та клієнтами. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни майбутні юристи-міжнародники матимуть 

цілісне уявлення про важливі аспекти юридичної освітньої, практичної і наукової діяльності та 

про норми поведінки правників-міжнародників. 
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Семінарські заняття 9-10 

Тема 8. Характеристика окремих видів юридичної діяльності у міжнародному праві 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

8.1. Діяльність суддів в ЄСПЛ 

8.2. Діяльність адвоката-міжнародника 

8.3. Консультативна діяльність 

8.4. Наукова діяльність у сфері міжнародного права 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, 

є: суддівська діяльність, діяльність адвоката-міжнародника, консультативна діяльність, наукова 

діяльність. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Компетентніснозорієнтований підхід зумовлює принципові зміни в організації та методиці 

навчання, спрямовании ̆ на практичні результати та розвиток конкретних цінностей і життєво 

необхідних знань і умінь тих, хто навчається. Упровадження компетентнісного підходу 

передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту освіти та вимагає 

адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень. 

В обґрунтуванні положень щодо формування правової компетентності маиб̆утніх фахівців: 

обґрунтування теоретичних засад і розробленні теоретико-методологічних основ цієі ̈

педагогічної проблеми; з’ясуванні структури та змісту правової компетентності майбутніх 

фахівців з міжнародного права, а на ціи ̆ основі – особливостей формування правової 

компетентності майбутніх фахівців; уточненні трактування базових понять щодо формування 

правовоі ̈компетентності майбутніх фахівців. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

 

Завдання 1. Схематично зобразити групи принципів міжнародного права (за допомогою 

таблиці).: 

Завдання 2. Систематизувати основні функції міжнародного права: 

Таблиця  

Назва  Пояснення  

  

  

  

 

Завдання 3. Охарактеризувати періодизацію становлення міжнародного права  

Завдання 4. Визначити схожість та відмінність вмінь та навичок притаманних юристу-

міжнароднику. 

Завдання 5. Охарактеризувати сучасні компетентності адвоката-міжнародника. 

Завдання 6. Підготувати есе на тему: “Моя майбутня професія юриста-міжнародника». 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
Індивідуальні завдання передбачаються у формі презентації. Завдання обирається 

студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до презентації 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що презентація – це 

короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлене у вигляді письмової 
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публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних 

джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).  

Зі свого боку, презентація складається на основі декількох джерел і зіставляє різні точки 

зору з досліджуваного питання. 

 

 
1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
 

1. Естетична культура юриста. Психологічні, інтелектуальні, педагогічні та емоційні 

складові 

2. Етика фахівця з права як складова професійної діяльності. 

3. Моральна культура юриста 

4. Поняття професійної культури та етики юриста 

5. Поняття професійної правосвідомості юриста 

6. Професійна деформація в діяльності юристів 

7. Роль та значення когнітивних умінь та навичок у галузі права 

8. Специфіка практичних навичок у галузі права 

9. Знання з предметної сфери фахівця з права 

10. Фактори формування духовно-національної свідомості юриста 

11. Формування професійної свідомості юриста 

12. Поняття та зміст академічної доброчесності. Нормативно-правове регулювання 

13. Види порушень академічної доброчесності 

14. Відповідальність за порушення академічної доброчесності 

15. Особливості підготовки та написання курсових робіт 

16. Особливості підготовки на написання різних видів творчих та самостійних робіт 

17. Поняття та основні риси юридичної діяльності 

18. Види юридичної діяльності 

19. Види та функції юридичної практики 

20. Поняття за ознаки юридичної науки 

21. Об’єкт, предмет, методи та функції 

22. Система міжнародної юридичної науки 

23. Суддівська діяльність в ЄСПЛ 

24. Юридична викладацька діяльність 

25. Юридична консультативна діяльність 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої 

схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна 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 занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 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   

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Денна 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за сумою 

балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і визначається 

згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. З цієї навчальної дисципліни 
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передбачено проведення 10 семінарських занять за денною формою навчання. За результатами 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту до відповідного 

документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку 

він отримав протягом заняття.  

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

3.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній таблиці: 

 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 
Максимальна кількість 

балів за самостійну роботу 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 12 

2. 

Максимальна кількість 

балів за індивідуальне 

завдання 

8 8 

 Усього балів  20 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1 

1. Поберезська Г.Г. Тенденції розвитку вищої освіти кра- їн Західної Європи та Украін̈и : дис. 

кандидата пед. наук : 13.00.01 / Поберезська Ганна Георгіївна. – К., 2005. – 180 с.  

2. Сисоєва С.О. Освітні технології: методологічний аспект // Професіин̆а освіта: педагогіка і 

психологія / За ред. Т. Ле- вовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – К.-Чехонстов, 2000. 

– С. 351-367.  

3. Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі краін̈ Європи та Північноі ̈

Америки : дис. доктора пед. наук : 13.00.01 / Шуневич Богдан Іванович. – К., 2008. – 390 с. 

4. Фольварочний І.В. Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ejournals/NarOsv/2009-3/9fivrod.htm.  

5. Юрчук Л.М. Стан і тенденції розвитку системи післяди- пломної педагогічної освіти у Польщі 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і 

методика професійної освіти” / Л.М.Юрчук. – К., 2003. – 20 с. 

 
Тема 2 

1. Степанець І. Історична ретроспектива організації та змісту и ̆ загальні основи науково-

дослідницької діяльності в системі вищої педагогічної освіти / І.О.Степанець // Збірник 

наукових праць. – Харків ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – Вип. ХХV. – С. 155 – 163.  

2. Сущенко Л.О. Методика формування дослідницьких умінь майбутніх педагогів у процесі 

професійної підготовки: результати дослідження / Л.О. Сущенко // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваціин̆і технології, 2013. – No 4 (30). – С. 301 – 309.  

3. Соколова І. Технологія організації методичної роботи у вищому закладі освіти /І.В.Соколова 

// Педагогічні технології у неперервній професійніи ̆освіті. – К.: ВІПОЛ, 2001. – С. 440 – 457.  

4. Мороз О. Науково-дослідна робота студентів /О. Мороз. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 

2001. – 320 с.  
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5. Лігум Ю. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейськии ̆

освітній простір / Ю.С.Лігум // Педагогіка і психологія, 2011. – No 2. – С. 22  

 

Тема 3 

1. Кравчук М.В. Держава та армія в період тимчасового уряду та їх правове закріплення / М.В. 

Кравчук // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 48. 

– К.: Ін-т держави і права ім. В. Корецького. НАН України, 2010. – С. 69-76.  

2. Пушкіна О. Інститут громадянського суспільства в системі захисту прав і свобод людини / О. 

Пушкіна // Юридична Україна. - 2012. - No1.  

3. Тихомиров О. Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення/ О. 

Тихомиров// Право України. – 2013. - No 3-4.  

4. Заморська Л. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний зміст / 

Л.Заморська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – No5.  

5. Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукупність 

зовнішньоінтеграціин̆их та внутрішньонаціональних складових / Н. Оніщенко // Право 

України. – 2009. - No10.  

 

Тема 4 

1. Max A. Eckstein. Combating academic integrity fraud Towards a culture of integrity. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf 

2. Маккейн Д., Павела Ґ. Принципова боротьба за академічну доброчесність — дум- ка 

професорів Центру академічної доброчесності. URL: http://www.saiup.org.ua/ 

resursy/pryntsypova-borotba-za-akademichnu-dobrochesnist-dumka-profesoriv-tsentru-

akademichnoyi-dobrochesnosti  

3. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих 

навчальних закладах. URL: http://www.saiup.org.ua/resursy/rekomendatsiyi- shhodo-

vprovadzhennya-etychnyh-kodeksiv-v-ukrayinskyh-vyshhyh-navchalnyh- zakladah/  

4. Ian Smith, Tom Hamilton. Ethical behaviour of all actors in education — Volume 3 of Publications 

of the Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED). 

URL: https://rm.coe.int/16806d2b6f  

5. The Bucharest Declaration concerning Ethical Values and Principles for Higher Education in the 

Europe Region. Higher Education in Europe, 29:4, 503-507. URL: https://www. 

tandfonline.com/doi/full/10.1080/03797720500083922  

6. The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice. URL: https://www.vsnu.nl/ 

files/documenten/Domeinen/Onderzoek/The_Netherlands_Code_of_Conduct_ 

for_Scientific_Practice_2012.pdf  

7. Undergraduate Honor System. Honor Code Manual. Virginia Polytechnic Institute and State 

University. URL: https://registrar.vt.edu/content/dam/registrar_vt_edu/ 

documents/governance/2015-2016/HONOR-CODE-MANUAL-10-9-15.pdf   

 

Тема 5 

1. Чупринський Б. О. Філософсько-правові аспекти формування професіин̆ої культури 

майбутніх юристів: монографія / Б. О. Чупринський; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 

Луцьк: Захарчук В. В., 2012. – 140 с.  

2. Фіолевський, Д. П. Юридична етика: підручник / Д. П. Фіолевськии.̆ – К.: Алерта, 2011. – 288 

с.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf


 15 

3. Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: підруч. для вищ. 

закл. освіти МВС України / О. М. Бандурка; МВС України, Національний ун- т внутрішніх 

справ. – Х.: Вид-во НУВС, 2001. – 219 с.  

4. Бралатан В. П. Професійнаетика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Бралатан, Л. В. 

Гуцаленко, Н. Г. Здирко; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 251 с.  

  

Тема 6 

1. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретико-методологічнии ̆аспект). – Львів : Світ, 

1999. – 304 с. 

2. Цільмак О.М. Складові структури компетентностей.// Наука і освіта: науково-практичнии ̆

журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. - No1-2. - С.128-134. 

3. Сливка С.С. Професіин̆а культура юриста (теоретико-методологічний аспект). – Львів: 

Світ,1999. – 304 с.  

 

Тема 7 

1. Андрієвський Б. М. Професійна компетентність сучасного педагога. Педагогічні науки: зб. 

наук. праць / ред. Є. С. Барбіна. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2014. – С. 216–220.  

2. Андрусишин Б. І. Підготовка правознавчих кадрів для освітньоі ̈галузі. Юридичні читання 

молодих вчених : Збірник матеріалів Всеукраїнськоі ̈наукової конференції 23-24 квітня 2004 

року. – Київ, 2004. – С. 3–13.  

3. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування 

освіти в Україні. – Київ : К. І. С., 2003. – 296 с.  

4. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді 

зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та украін̈ські 

перспективи / За заг.ред. О. В. Овчарук. – Київ : КІС. 2004. – С. 16–25.  

 
Тема 8 

1. Оніщенко Η. Μ. Правова система: проблеми теорії: Монографія.— К.: Ін-т держави і права ім. 

Β. Μ. Корецько- го HAH України, 2002.- С 124-146.  

2. Андрусишин Б. І. Підготовка правознавчих кадрів для освітньоі ̈галузі. Юридичні читання 

молодих вчених : Збірник матеріалів Всеукраїнськоі ̈наукової конференції 23-24 квітня 2004 

року. – Київ, 2004. – С. 3–13.  

3. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування 

освіти в Україні. – Київ : К. І. С., 2003. – 296 с.  

4. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навч. посіб. / С. Д. 

Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 4-те вид., стер. - К.: Знання, 2010. - 495 с. 

 
4. Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Офіційний сайт ООН: https://www.un.org. 
2. Офіційний сайт НАТО: https://www.nato.int. 

3. Офіційний сайт ЄС: https://eeas.europa.eu. 

4. Офісійний сайт ОБСЄ: https://www.osce.org. 

5. Офіційний сайт МАГАТЕ: https://www.iaea.org. 

6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: https://www.imf.org. 

7. Червоний список МСОП: https://www.iucnredlist.org. 

8. База рішень ЄСПЛ: https://hudoc.echr.coe.int. 

 

   

https://www.nato.int/
https://eeas.europa.eu/
https://www.osce.org/
https://www.iaea.org/
https://www.imf.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://hudoc.echr.coe.int/
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	Тема 7. Характеристика компетентностей фахівців з міжнародного права
	Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
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