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Освітньо-професійна програма «Бакалавр» 

Спеціальність 293Міжнародне право 

(https://www.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B

F/2019_OPP_bakalavr_293_Mizhnarodne_pravo.pdf) 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни  

МЕТОДИКА РОБОТИ З НАУКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 

Викладач/ 

Викладачка 

Лекції, консультації: Виговський Леонід Антонович, доктор філософських 

наук, професор 

Семінарські заняття, консультації: Виговський Леонід Антонович, доктор 

філософських наук, професор 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: l_vyhovskyi@univer.km.ua  

Профіль у соціальних мережах 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8281-5347 

GoogleScholar:https://scholar.google.com/citations?user=Dox2NHAAAAAJ  

 Профіль у соціальних мережах 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0682-5607 
 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська 57,  

ауд. 217: 

Виговський Леонід Антонович: середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-6. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення.  

ЗК-8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Спеціальні компетентності 

СК-4. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародного права, визначати наукові проблеми, нерозроблені 

або недостатньо розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних 

дослідженнях, готувати наукові тексти про проміжні та кінцеві результати 

досліджень, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень.  

СК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з 

https://www.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF/2019_OPP_bakalavr_293_Mizhnarodne_pravo.pdf
https://www.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF/2019_OPP_bakalavr_293_Mizhnarodne_pravo.pdf
https://orcid.org/0000-0002-8281-5347
https://scholar.google.com/citations?user=Dox2NHAAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-0682-5607


 3 

міжнародно-правових і загально юридичних питань. 

Результати 

навчання 

ПРН-2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та 

процесами у міжнародному середовищі. 

ПРН-4. Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових 

ситуацій з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших 

факторів. 

 ПРН-7. Здатність до самостійної та групової роботи, отримання 

прийнятного результату в умовах обмеженого часу.  
ПРН-11. Уміння вести формальну та неформальну ділову бесіду у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої̈ політики. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна, курс навчання – 1-й, семестр – 1-й. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Політологія», «Порівняльне конституційне право». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 годин, 

лекційних - 28 години, семінарських - 22 годин. 

Форма навчання  Денна. 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст  

навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

4/2/9 
Тема 1. 

Предмет і значення 

логіки. 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 
проблемних питань. 

Робота з підручником, 

довідковою 
літературою. Пошук 

інформації та її обробка 

– робо 

Лекція – 1 

Семінарське-5 
СРС –2 

6/4/9 
Тема 2. 

Поняття. 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань 
бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою, 

першоджерелами, в 
тому числі з 

оформленням 

Лекція – 2 
Семінарське 

заняття – 5 
СРС –4 
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результату у вигляді 

реферату. Пошук 
інформації та її обробка 

– робота в мережі 

Інтернет. 

6/4/9 
 Тема 3. 
Судження. 

Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка 

– робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція-  2 

Семінарське 
заняття- 5 

СРС –4 

2/2/9 
Тема 4. 
Основні формально-

логічні закони. 

Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка 

– робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС –2 

 

6/6/10 
Тема 5. 

Умовивід. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка 
– робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 2 
Семінарське 

заняття- 5 

СРС –4 
 

4/4/9 
Тема 6. 

Логічні основи теорії 
аргументації. 

Робота з підручником, 

довідковою 
літературою. Пошук 

інформації та її обробка 

– робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція- 2 

Семінарське 
заняття- 5 

СРС –4 
 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

 

1. Виговський Л.А. Логіка: Навчальний посібник для студентів 

юридичних спеціальностей. Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права, 2012. 214 с. 

2. Гетманова А.Д. Логика для юристов: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности юриспруденция. 5-е изд., 

стер. Москва : Омега-Л, 2008. 415 с.  

3. Жеребкін В.Є. Логіка: підручник. 5–те вид., стер. Київ : Знання, 

КОО, 2002. 255 с. 

4. Конверський А.Є. Логіка: підручник для студентів юридичних 

факультетів. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 304 с. 

5. Кондаков Н. И. Логический словар-справочник . Москва : 

Наука, 1975.  720 с.  

6. Тофтул М.Г. Логіка: підручник, 2– ге вид., доповн. Київ : ВЦ 

«Академія», 2008. 400 с. (Серія «Альма-матер»). 

7. Хоменко І.В. Логіка. підручник . Київ : Центр учбової 

літератури, 2007. 335 с. 

8. Хоменко І.В. Логіка в задачах: підручник. Київ : Четверта 

хвиля, 1998. 284 с. 

9. Щербина О.Ю. Логіка для юристів: Курс лекцій. Вид. 2-ге, 

допов. і перероб. Київ : Юридична думка, 2004. 264 с. 

Методи 

навчання та 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 
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форми поточного 

контролю 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: повний конспект лекції. 

Перескладання семінарських занять: письмове виконання тестових 

завдань та в усній формі шляхом відповідей на питання семінарського 

заняття. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол 

№14, введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, затв. наказом від 19.02.2019 р. 

№74/19 (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Порядок отримання додаткових балів  Студент може отримати 

додаткові бали за участь у: студентській науковій конференції та 

підготовку наукової роботи за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020 

р. № 201/20. (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обліковий обсяг 0,27 ум.др.арк. 


