


 

 

Назва дисципліни 
Теоретичний семінар.  

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 10,13, 2 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Гринчак Володимир Антонович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

volodymyr.hrynchak@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди: 17.30-18.00 год. (кафедра міжнародного права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://intrel.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Теоретичний семінар» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої програми 

«Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі (магістратури) в 

обсязі 2 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теоретичний семінар» дозволить студентам 

зосередитися на вивченні, системному та комплексному підході до 

суті і змісту наукових досліджень, визначення їх ролі й місця в 

системі сучасного суспільства та житті, а також набутті навичок 

проведення наукового дослідження, розмежування видів наукових 

робіт за критеріями вимог, які до них висуваються, апробації набути 

знань як у процесі написання магістерської роботи, так і в процесі її 

публічного захисту, а також належного оформлення результатів 

наукового дослідження. Він забезпечує теоретичні знання та 

практичні навички у студентів спеціальності «міжнародне право». 

https://intrel.lnu.edu.ua/


Мета дисципліни Формування комплексних знань про основи наукової та науково-

дослідної діяльності у галузі міжнародного права. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, 

М. В. Бейлін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 188 с  

2. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика 

організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та 

викл. ВНЗ / Київ. держ. лінгв. ун-т. - К. : Форум, 2000. - 270 с. 

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. 

Баскаков, Н. В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 214 с. 

4. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для 

бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ - К. : АБУ, 

2002. - 480 с. 

5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / 

В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 

К.: ВД »Професіонал», 2004. - 216 с. 

6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. - К. : Центр 

учбової літератури, 2011. - 141 с. 

7. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 

176 с. 

8. Краевский В. В. Методология научного исследования. - СПб. : 

СПбГУП, 2001. - 148 с. 

9. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посіб. - К. : Кондор, 2003. - 192 с.  

10. Кузьменко О. С. Розвиток наукового мислення в процесі 

розв’язування задач професійного спрямування із загального 

курсу фізики / О. С. Кузьменко  // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. - Серія 

Педагогіка, соціальна робота, №28. - С. 91-94. 

11. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та 

наукових досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна 

думка, 2005. - 124 с. 

Обсяг курсу 2 кредити ЄКТС ( 60 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 0 год., семінарські заняття - 32 год., 

самостійна робота - 42год. 

Заочна форма навчання: лекції – 0 год., семінарські заняття – 14 

год., самостійна робота – 45 год. 

Результати 

навчання 

(знання/вміння) 

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

 Суть і зміст наукового дослідження як основи професійної 

трудової діяльності. 

 Перелік нормативно-правових актів, які регулюють науково-

дослідницьку роботу. 



 Класифікацію видів науково-дослідницьких робіт в гуманітарній 

сфері (тези, статті, дисертації тощо). 

 Вимоги до порядку проведення різних видів науково-

дослідницьких робіт та оприлюднення їх результатів. 

 Поняття та зміст наукової діяльності та  наукового дослідження. 

 Поняття та зміст наукового напрямку та наукової проблеми, 

 Зміст вимог, які висуваються до написання магістерських робіт, 

як різновиду науково-дослідницької  роботи. 

 Зміст та суть методів наукового дослідження. 

 Зміст вимог, які висуваються до оформлення магістерських 

робіт, як різновиду науково-дослідницької  роботи.  

 Порядок публічного захисту магістерських робіт. 

вміти:  

 Кваліфікувати та розмежовувати види науково-дослідницьких 

робіт. 

 Встановлювати взаємозв’язок між  метою наукового 

дослідження та формуванням його результатів. 

 Визначати зміст актуальності наукової проблеми та правильно 

встановлювати завдання  наукового дослідження. 

 Правильно застосовувати наукові методи дослідження. 

 Належно оформляти результати науково-дослідницьких робіт. 

 Застосовувати теоретичні знання в процесі написання та захисту 

магістерської роботи. 

 Розмежовувати обсяг та зміст поняття, наукова ідея, проблема, 

гіпотеза. концепція, 

 Визначати та розмежовувати принципи пізнання (принцип 

детермінізму, принцип відповідності та принцип 

субсидіарності). 
Програмні результати навчання за ОП 
ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-правового 

змісту. 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового життя 

закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними майбутні 

ризики 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців 

ПРН 16. Планувати та здійснювати наукові дослідження з актуальних 

питань теорії та практики міжнародного права із використанням відповідної 

методології, формулювати новизну таких досліджень 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1.   Поняття, суть та зміст наукової діяльності.  

Тема 2.   Суть і зміст наукового дослідження. 

Тема 3.   Роль та місце пізнання у процесі здійснення наукового 

дослідження.  

Тема 4.   Методи наукового дослідження..  



Тема 5.   Наукове мислення, засоби та способи його формування.   

Тема 6.   Нормативне регулювання прав інтелектуальної власності в 

Україні. 

Тема 7.   Види наукових робіт.  

Тема 8.   Магістерська робота як вид наукової роботи  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, педагогіки та психології, достатніх 

для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел 

тощо. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

• семінарські заняття – 50%; 

• підсумкова модульна робота 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 



поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


