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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: 

1. Здатність критично мислити та формувати обґрунтовані позиції 

щодо ставлення до минулого, сучасного та майбутнього України; 

аналізувати сучасні соціально економічні проблеми розвитку суспільства і 

стверджувати власну життєву позицію. 

2. Здатність до самокритики та самонавчання, продовження 

професійного розвитку,  ініціативність та підприємливість. 

3. Навички взаємодії з іншими людьми, активної комунікації та 

обстоювання власної позиції, а також уміння працювати в команді, 

проявляти лідерські здібності, мотивувати людей. 

4. Здатність абстрактно мислити, аналізувати, синтезувати, 

встановлювати взаємозв’язки між явищами та процесами та генерувати 

нові ідеї. 

Спеціальні компетентності: 

Здатність вирішувати конфлікти та дотримуватися балансу інтересів 

учасників ділового спілкування. 

 

Результати 

навчання 

1. Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому 

соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання політико-

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
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правових процесів. 

2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

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

процесами у міжнародному середовищі. 

3. Здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо 

правовідносин у визначених міжнародно-правових ситуаціях. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна, курс навчання – 2-й, семестр – 3-й. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти 

знаннями навчальних дисциплін «Історія держави і права України та 

зарубіжних країн», «Логіка», «Правничі системи сучасності». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Міжнародне економічне право», «Міжнародне 

приватне право». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 46 годин, 

лекційних - 26 години, семінарських - 18 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 

2/-1/6 

Тема 1. Політологія 
як наукова система 

знань про політику 
  

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 
Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 
інформації та її обробка 

в мережі Інтернет. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття-5 
СРС –2 

2/1/7 

Тема 2. Основні 
етапи розвитку 

світової та 

вітчизняної 
політичної думки 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питан, бліц-

опитування, виконання 
тестових завдань. 
Робота з підручником, 

довідковою 
літературою, 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 
результату у вигляді 

Лекція –2 
Семінарське 
заняття – 5 
СРС –2 
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реферату. Пошук 

інформації в мережі 
Інтернет та її обробка.  

2/2/8 

Тема 3. Політична 

влада та механізм її 

функціонування у 

соціумі 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 
проблемних питань. 

Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 
інформації та її обробка, 

робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття-5 

СРС-2 

2/2/8 

Тема 4. Політичні 

системи 

суспільства та 

політичні режими 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 
Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 
інформації та її обробка, 

робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 2 
Семінарське 

заняття- 5 

СРС- 6 

 

2/1/6 

Тема 5. Держава як 

системоформуючий 

інститут політичної 

системи 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 
Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 
робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 
заняття-5 

СРС-2 
 

2/1/6 

Тема 6. Демократія 

та громадянське 

суспільство як 

основа організації 

політичної системи 

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 
робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

2/2/8 

Тема 7. Політичні 

ідеології 

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 

робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

2/1/8 

Тема 8. Політичні 

партії та 

громадсько-

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 
проблемних питань. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 



 5 

політичні рухи в 

суспільстві  

Робота з підручником, 

довідковою 
літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 

робота в мережі 

Інтернет. 

СРС-2 

 2/1/6 

Тема 9. Вибори як 

політичний 

інститут  

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 
Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 
інформації та її обробка, 

робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

 2/1/6 

Тема 10.Політична 

свідомість та 

політична культура 

Усний виклад, слайдові 
презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 
Робота з підручником, 

довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 
робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

 2/1/6 

Тема 11. Політична 

еліта і лідерство 

Усний виклад, слайдові 
презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 
робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

 2/2/8 

Тема 12. Політичні 

технології та 

політичні 

комунікації 

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань. 

Робота з підручником, 
довідковою 

літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 

робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 

 2/2/8 

Тема 13. Україна в 

міжнародних 

політичних 

відносинах 

Усний виклад, слайдові 

презентація матеріалу, 
дискусійні обговорення 

проблемних питань. 

Робота з підручником, 

довідковою 
літературою. Пошук 

інформації та її обробка, 

робота в мережі 
Інтернет. 

Лекція- 1 

Семінарське 

заняття- 5 

СРС-2 



 6 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

 

1. Аристотель. Політика (пер.  з  давньогрецької  та  передмова О. 

Кислюка). Київ : Основи, 2003. 239 с. 

2. Баранівський В.Ф. Політологія: підр. Київ : Національна академія 

управління, 2016. 235 с. 

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ : Основи, 

1994. 261 с. 

4. Виговський Л. А. Вплив громадянського суспільства на процес 

утвердження публічної політики в Україні.Актуальні проблеми юридичної 

науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): [у 2-х част.]. 

Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та 

права, 2017. С. 11-13. 

5. Виговський Л.А. Соціологічні дослідження як засіб 

маніпулятивного впливу на електорат. Управлінські та правові засади 

забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез XXV 

щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, 

докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 18 лютого 2021 року). 

Хмельницький : ХУУП, 2021. С. 175-177. 

6. Донцов Д. Націоналізм. Київ : О. М. Стебеляк, 2011. 255 с. 

7. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студ. 

вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : Новий Світ-2000, 2014. 766 с. 

8. Історія політичної думки: підр.  / за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : 

«Новий Світ-2000», 2017.  1000 с. 

9. Політична   система   сучасного суспільства:    навч.    посіб. / В. 

Мадіссон та ін. Київ : КНУТД, 2015. 183 с. 

10. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для 

здобувачів вищої освіти ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. 

Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба,  Л. Я. Угрин та ін.] .Львів : « 

Новий Світ – 2000», 2015. 779 с. 

11. Політологія: хрестоматія / [Гетьманчук М. П., Грищук О. В., 

Титаренко Д. М., Сусліков В. Є.] / за ред. Гетьманчука М. П. Львів : ЛьвДУВС, 

2011. 600 с. 

12. Рябцев Г. Політична система суспільства: навч. посіб. Київ : Психея, 

2015. 71 с. 

13. Теорія політики: підручник / Денисенко В. М., Бліхар В. С., Требін 

М. П. та ін. Львів : Ліга-прес, 2015. 668 с. 

 

Методи 

навчання та 

форми поточного 

контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдові презентації. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліцопитування 

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 звіту про виконання ІНДЗ; 
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5) захист підготовленого публічного виступу. 

 Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання.  

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Філософія» в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

 

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 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

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

