
ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності  

052 «Політологія» 
 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

згідно з 

навчальним 

планом 

Інформація про наявність (―+‖, ―-‖ або немає потреби) 

Навчаль-

ного 

контенту 

планів 

практич-

них 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань 

для 

лабора-

торних 

робіт 

завдань 

для 

самості

йної 

роботи 

студен-

тів* 

питань, 

задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплекс-

ної 

контроль-

ної роботи 

Сучасний стан 

політологічних 

досліджень 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Політичні 

інститути та 

процеси 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Методологія та 

організація 

написання 

«докторського» 

проекту 

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Методологія 

науки та 

професійна етика 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Навички 

викладання у 

вищій школі та 

педагогічна 

практика 

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

науковій 

діяльності 

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Комерціалізація 

наукових 

досліджень 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Іноземна мова 

наукового 

спілкування 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

 Іноземне 

академічне 

письмо 
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 



Інтернет як 

простір 

політичних 

комунікацій  

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Актуальні 

проблеми та 

перспективи 

розвитку сучасної 

української 

політики  

+ + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

Сучасні тенденції 

міжнародних 

відносин  
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Політична 

глобалістика та 

регіонал істика  
+ + 

немає 

потреби 
ІТ + + 

Державна 

політика + + 
немає 

потреби 
ІТ + + 

 

 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 
 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(―+‖ або ―-‖) 

методичних 

розробок 

тематики курсових робіт 

(проектів) 

навчальним планом не 

передбачено 
- - - 

 

 

 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 
 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація про 

наявність 

програм 

практик 

(―+‖ або ―-‖) 

Наймену-

вання бази 

для проход-

ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Педагогічна 4 3 + 
СНУ ім. В. 

Даля 
За наказом 

 

 

 

 

 

 



4. Інформація про наявність бібліотеки 

 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа читального 

залу (кв. метрів), 

кількість місць 

Примітка 

Наукова бібліотека СНУ 

ім. В. Даля 
397,5 

140 тисяч 

примірників 
156,9 / 60  

 

 

 

 

5. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою 

та іншою навчальною літературою 

 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Автор 

підручника 

(навчального 

посібника 

тощо) 

Найменування 

підручника 

(навчального 

посібника 

тощо) 

Найменування 

видавництва, 

рік видання 

Кількість 

примір-

ників** 

Сучасний стан 

політологічних 

досліджень 

Абрамов В. І.  

 

Методологія 

системного 

підходу та 

наукових 

досліджень 

(дослідницькі 

та інноваційні 

процеси в 

державній 

службі) [Текст] 

: навч.-метод. 

посібник для 

самост. вивч. 

дисц. 

К. : КНЕУ, 

2005. – 178 с.   
6 

Боришполец 

К. П.  

Методы 

политических 

исследований: 

учеб. пособие 

М. : Аспект 

Пресс,  2005. – 

221 с. 

2 

за ред. акад. 

НАПрН 

України О. В. 

Скрипнюка 

Політична 

система: 

сучасні 

проблеми 

розвитку 

громадянського 

суспільства і 

держави. Т. 1 : 

Громадянське 

Нац. акад. прав. 

наук України . - 

К. : Логос, 

2010. – 626 с. 

1 



суспільство в 

політичній 

системі: 

теоретико-

методологічни

й і 

конституційно-

правовий 

аспекти 

дослідження 

Політичні інститути та 

процеси 

Бебик В. М.  

 

Політологія 

для політика і 

громадянина   

[Текст] : 

[монографія]   

К. : МАУП, 

2003. – 424 с.   
2 

Гелей С. Д.  
Політологія : 

навч. посібник 

К. : Центр 

учбової 

літератури, 

2012. – 348 с. 

2 

Новакова О. В. 

Політичний 

процес: 

сутність, зміст 

та сучасні 

тенденції 

розвитку: навч. 

посібник 

Луганськ, 2010, 

- 241 с. 
3 

Пахарєв А. Д.  

Політичні 

інститути і 

процеси в 

сучасній 

Україні : навч.  

посібник 

К. : Інститут 

політичних і 

етнонаціональн

их досліджень 

ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 

2011. – 182 с 

1 

Методологія та 

організація написання 

«докторського» 

проекту 

Журахівський 

А. В.  

Основи 

технічної 

творчості та 

наукових 

досліджень  

[Текст] : навч. 

посібник 

Львів : Вид-во 

Львів. 

політехн., 2012. 

– 376 с.   

1 

Лудченко А. 

А.  

Основы 

научных 

исследований  

[Текст] : учеб. 

пособие 

К. : Знання, 

2000. – 114 с 
2 

Колесников 

О. В.  

Основи 

наукових 

досліджень: 

К. : ЦУЛ, 2011. 

– 144 с. 
2 



навч. посібник 

За ред. А. Є. 

Конверського.  

Основи 

методології та 

організації 

наукових 

досліджень : 

навч. посібник   

К. : ЦУЛ, 2010. 

— 352 с. 
2 

Фаренік С. А.  

Логіка і 

методологія 

наукового 

дослідження.  

Українська 

академія держ. 

управління при 

Президентові 

України. - К. : 

Видавництво 

УАДУ, 2000. - 

338 с. 

1 

Методологія науки та 

професійна етика 

Грищенко І. 

М.  

Основи 

наукових 

досліджень   

[Текст] : навч. 

Посібник 

К : [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-

т], 2001. – 186 

с.    

 

2 

 

 

За ред. В. О. 

Лозового.  

Етика  [Текст] : 

навч. посібник 

/ 

К. : Юрінком 

Інтер, 2005 
1 

Гриценко Т. 

Б., Гриценко 

С. П., Іщенко 

Т.Д. 

Етика ділового 

спілкування 

[Електронний 

ресурс] : навч. 

посібник 

К. : Центр 

учбової 

літератури, 

2007. — 344 с. 

2 

Радіонова І.Ф.   

Методологія 

наукових 

досліджень: 

прикладний 

аспект  : навч. 

посіб. 

ДВНЗ «Київ. 

нац. екон. ун-т 

ім. В. 

Гетьмана». – К. 

: КНЕУ, 2010. – 

106 с. 

1 

упоряд. І. М. 

Пістунов 

Основи 

наукових 

досліджень : 

конспект 

лекцій  

К., 2008. – 120 

с. 
2 

Навички викладання у 

вищій школі та 

педагогічна практика 

Вітвицька С. С.  

Основи 

педагогіки 

вищої школи  

[Текст] : навч. 

посібник 

К. : ЦУЛ, 2003. 

– 315 с.   
1 

Кузьмінський 

А. І.  

Педагогіка 

вищої школи  

[Текст] : навч. 

К. : Знання, 

2005. – 487 с. 
2 



посібник 

Ортинський 

В. Л.  

Педагогіка 

вищої школи  : 

навч. посіб. 

[для студ. вищ. 

навч. закл.] 

К. : Центр 

учбової 

літератури, 

2009. – 472 с. 

2 

Сучасні інформаційні 

технології в науковій 

діяльності 

Кияк Б. Р.  

 

Методи, 

алгоритми та 

моделі 

інформаційних 

технологій 

наукового 

прогнозування 

(гранти і 

приіоритети 

для 

фундаментальн

их досліджень) 

К. : [б.в.], 2001. 

- 170 с.: 
2 

Потоцкий В. 

В. 

 

Регистрация 

научных 

открытий. 

Методология и 

практика 

Российская 

академия 

естественных 

наук, 

Международна

я академия 

авторов 

научных 

открытий и 

изобретений, 

Международна

я ассоциация 

авторов 

научных 

открытий. - М. 

: МААНОИ, 

2004. - 356 с. 

2 

Кислий В. М.  

 

Організація 

наукових 

досліджень 

[Текст] : навч. 

посіб. для студ. 

вищ. навч. 

закл. 

Суми : 

Університетськ

а книга, 2011. - 

223 с. 

2 

Комерціалізація 

наукових досліджень 

Писаренко Т. 

В. 

Науково-

технічна 

діяльність: 

потенціал, 

результативніс

ть, 

Держ. 

агентство з 

питань науки, 

інновацій та 

інформатизації 

України, Укр. 

2 



комерціалізація 

результатів 

наукових 

досліджень 

[Текст] : 

[монографія]  

ін-т наук.-техн. 

і екон. 

інформації. - К. 

: УкрІНТЕІ, 

2011. - 223 с. 

Волынец-

Руссет Э.Я.–  

Коммерческая 

реализация 

изобретений и 

ноу-хау (на 

внешних и 

внутренних 

рынках): 

Учебник. 

М.: Юрист, 

2002.- 326 с. 
2 

Маркова В. Д.  

Маркетинг 

инноваций: 

науч.-практ. 

изд. 

Новосибирск, 

2005. – 109 с. 
2 

Іноземна мова 

наукового спілкування 

Качеровська 

Т. В.  

Business 

English. Ділова 

англійська 

мова  [Текст] : 

навч. посібник 

Качеровська Т. 

В.  
30 

За ред. В. Г. 

Дарская, К. В. 

Журавченко.  

Л. А. 

Лясецкая  

 

Новый деловой 

английский  

[Текст] : 

учебник 

английского 

языка / 

М. : Вече, 2008. 

– 672 с. 
9 

Шамхалова Н. 

А.  

 

Сучасна ділова 

англійська 

мова  [Текст] : 

навч. посібник 

К. : КНЕУ,  

2000.   
12 

Бородина Д. 

С.  

Английский 

язык для 

аспирантов: 

учеб. пособие 

К. : Центр 

учбової 

літератури, 

2013. — 408 с. 

2 

Іноземне академічне 

письмо 

Качеровська 

Т. В. 

Business 

English. Ділова 

англійська 

мова  [Текст] : 

навч. посібник 

Луганськ, 2009. 

– 188 с.   
30 

За ред. В. Г. 

Дарская, К. В. 

Журавченко.  

Л. А. 

Лясецкая  

 

Новый деловой 

английский  

[Текст] : 

учебник 

английского 

языка / 

М. : Вече, 2008. 

– 672 с. 
9 



Інтернет як простір 

політичних 

комунікацій 

Грачов М. Н.  

Политическая 

коммуникация: 

теоретические 

концепции, 

модели, 

векторы 

развития 

М .: Прометей, 

2004. - 328 с 
2 

Кислов Д.В.  

Політична 

безпека 

масових 

комунікацій 

Київ: Леся, 

2010. – 210 с. 
2 

Петрунін 

Ю.Ю. 

Політичні 

комунікації: 

М.: Аспект 

Пресс, 2008. 

Політичні 

комунікації: 

Навчальний 

посібник для 

студентів вузів 

М.: Аспект 

Пресс, 2008. 
2 

Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної української 

політики 

Кирилюк Ф. 

М.  

Новітня 

політологія: 

навч. посібник 

Центр учбової 

літератури, 

2009. – 564 с.– 

2 

ред. М. І. 

Михальченко, 

Ф. М. Рудич.  

Сучасна 

українська 

політика 

[Текст] : 

політики і 

політологи про 

неї 

К. : Вид-во 

Укр.-фін. ін-ту 

менедж. і 

бізнесу, 1999. - 

324 с. 

2 

ред. кол. 

Левенець Ю. 

А. (голова) та 

ін.  

Сучасна 

українська 

політика 

[Текст] : аналіт. 

доп. Ін-ту 

політ. і 

етнонац. 

дослідж. ім. І. 

Ф. Кураса НАН 

України 

К. : ІПіЕНД ім. 

І. Ф. Кураса 

НАН України, 

2009. - 447 с. 

2 

Сучасні тенденції 

міжнародних відносин 

Недбай В. В. 

Світова 

політика 

сучасності  : 

навч. посіб. для 

студентів ВНЗ, 

що навчаються 

за спец. 

"Міжнародні 

відносини" 

Миколаїв : 

Швець В. Д., 

2015 

2 

Крушинський  В. 

Ю. та ін. ; за ред. 

В. А. Манжоли 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика : 

К. : Київський 

університет, 2010 4 



підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. 

Цыганков П. А. 

Международные 

отношения: 

теории, 

конфликты, 

движения, 

организации: учеб. 

пособие для студ. 

вузов 

М. : Альфа-М ; М. : 

ИНФРА-М, 2008 
2 

Політична 

глобалістика та 

регіоналістика 

Василенко И. 

А.  

Политическая 

глобалистика: 

учебное 

пособие для 

вузов 

М. : Логос, 

2000. –  360 с. 
2 

Косов Ю. В.  

Политическая 

регионалистика 

: учеб. пособие 

СПб. : Питер, 

2009. – 192 с 
2 

Штанько М.А.  

Политическая 

регионалистика 

: учебное 

пособие.  

Томск : Изд-во 

ТПУ, 2006. - 

137 с. 

2 

Державна політика 

Новакова О. 

В., Пашина Н. 

П. 

Аналіз 

державної 

політики : 

[навчальний 

посібник] 

Луганськ : Вид-

во СНУ ім. В. 

Даля, 2013 

3 

Дем'янчук О. 

Державна 

політика і 

державне  

управління: 

політологічні 

аспекти  

 

К. : Факт, 2008 1 

Мельник А. 

Ф.,  

Длугопольськ

ий О. В. 

Публічний 

сектор і 

державна 

політика в 

демократичном

у суспільстві : 

монографія 

Т. : Екон. 

думка, 2008 
1 

Ред. 

Поважний 

С. Ф. 

Державна 

політика в 

сфері 

управління 

Донецьк, 2005 1 

 

 

 

 

 



 

 

6. Перелік фахових періодичних видань 
 

№ з/п Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1 2 3 

1 «Політичний менеджмент» (Український центр 

політичного менеджменту, Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 

України) 

1998-2015 

2 «Сучасна українська політика». Збірник наукових праць 

(Інститут політичних та етнонаціональних досліджень 

імені І.Ф. Кураса НАН України) 

2000-2015 

3 «Віче». Теоретичний і громадсько-політичний журнал 

(Верховна Рада України) 
1998-2015 

4 «Наукові записки» Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
1999-2015 

5 «Освіта регіону. Психологія, політологія, комунікації». 

Науковий журнал (Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна») 

2005-2015 

6 «Гілея»: науковий вісник» (Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Українська 

Академія Наук) 

2005-2015 

7 «Грані»: науково-теоретичний і громадсько-політичний 

альманах» 
1998-2015 

8 «Політологічні записки». Збірник наукових праць 

(Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля) 

2011-2015 

 

 


