
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська  

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Базові поняття та категорії освітнього права, з основними 

положеннями освітнього законодавства України та міжнародно-

правових стандартів регулювання освітніх правовідносин, в 

аспекті захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів знань про права й 

інтереси здобувачів вищої освіти, а також на оволодіння 

загальними навичками захисту таких прав і інтересів та їх 

відновлення у разі порушення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміння застосовувати знання законодавства України в галузі 

освітнього права; ставити мету, планувати та вирішувати 

завдання формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

правильно організовувати здобуття освіти та виконання 

індивідуального плану в закладі вищої освіти; 

- Розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати і розвивати 

(співзвучно з результатами навчання у робочій програмі 

навчальної дисципліни) 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання освітнього права, дозволяє грамотно використовувати 

динамічну комбінацію знань, вмінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, для успішного 

навчання у ЗВО (співзвучно з компетентностями в робочій 

програмі навчальної дисципліни) 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття прав та інтересів здобувачів освіти; 

Правове регулювання освітньої діяльності; Формування 

індивідуального плану; Індивідуальна освітня траєкторія; 

забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних 

навичок (soft skills); практична підготовка здобувачів вищої освіти; 

визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО та 

неформальній освіті; Зміст поняття «академічна свобода»; 

інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес; 

імплементація дослідницького компоненту у освітній процес; 

Академічна доброчесність; реалізації права на освіту особам з 

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 



особливими освітніми потребами; політика і процедури вирішення 

конфліктних ситуацій у ЗВО. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час навчання у 

закладі вищої освіти, з метою захисту своїх прав та інтересів, 

здобувачами освіти  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний 

посібник /За ред. А. Василюк, М. Дей. Київ: вид. ПП Лисенко 

М.М., 2019.  - 300 с. 

Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі: 

монографія / І.М.Сопілко, М.О.Дей та ін. – Тернопіль : Вектор, 

2018. – 334 с. 

Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент. 

Колективна монографія/ за наук.ред. М.О.Кириченка, 

Л.М.Сергеєвої. – Київ: Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН 

України, 2018. – 440с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ДЕЙ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат юридичних 

наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

Тел.: +380677685264 

E-mail: maryna.dei@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.437 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/5/c/MTA3MjUzMDE5NDc5 

 


