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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 

вивчення) 

Вивчення правових основ функціонування та модернізації вищої 

освіти в Україні. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння студентами системою знань про конституційні засади 

правового регулювання освітньої діяльності в Україні та джерела 

освітнього законодавства, формування у студентів 

компетентностей застосовувати нормативно-правові джерела в 

педагогічній та управлінській діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування сукупності узагальнених знань про систему вищої 

школи та особливості законодавчого регулювання системи вищої 

освіти в Україні; ознайомлення студентів з особливостями 

управління у сфері вищої освіти; засвоєння студентами знань про 

правовий статус навчального закладу, педагогічних і науково-

педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти; 

формування вміння застосовувати документи нормативно-

правового регулювання навчально-виховного процесу;  

дослідження ефективних механізмів розвитку вітчизняного 

освітянського законодавства в сучасних умовах у розрізі 

європейських та світових тенденцій правовотворення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення та дослідження нормативно-правової бази 

функціонування системи вищої освіти України; застосування на 

практиці знань про правовий статус навчального закладу, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, здобувачів 

вищої освіти; використання набутих знань для вивчення 

історичних особливостей та визначення напрямків розвитку 

вітчизняного освітянського права; аналізу проблем вітчизняного 

правотворення в галузі освіти; застосування понятійного апарату 

дисципліни. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Право на освіту в системі прав людини. 

Зародження і розвиток університетської освіти в Україні. 

Історико-правові особливості становлення вітчизняного 

освітнього законодавства. Сучасне національне законодавство в 

галузі освіти. Європейські тенденції вдосконалення нормативно-

правового забезпечення вищої освіти та його імплементація в 

Україні. Правовий статус закладу вищої освіти. Державна 

регламентація діяльності навчальних закладів. Правовий статус 

учасників навчально-виховного процесу в ЗВО. Нормативно-

правове забезпечення реалізації підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів в Україні. 

 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» 



Види занять: лекції (17 год.), практичні заняття (17 год.),  

консультації. 

Методи навчання: навчально-наукова дискусія, моделювання. 

Форми навчання: денна (очна), дистанційна. 

Пререквізити Базові знання з права, правознавства. 

Постреквізити Навчальна дисципліна є базовою для вивчення юридичних 

галузевих та спеціальних дисциплін «Управління освітньою 

діяльністю», «Інноваційні моделі розвитку університетської 

освіти», «Освітня політика» тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Болонський процес: нормативно-правові документи 

/ Тимошенко З.І., Оніщенко І.Г., Грехов А.М., Палеха Ю.І., уклад. 

Київ: Видавництво Європейського університету, 2004. 101 с. 

2. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання: у 2 

т. / Степко М.Ф., Горбунова Л.М., ред.; Міністерство юстиції 

України; МОН. Київ: Форум, 2007. Т. 1. 799 с. 

3. Головко С.Г. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності 

в умовах європеїзації вітчизняної університетської освіти. 

Правова система України в умовах трансформації суспільства: 

монографія. Велике Герцогство Люксембург: Люксембургський 

Центр дослідження європейських реформ, 2019. 199 с. С.184-198. 

4. Головко С.Г. Законодавче забезпечення інноваційного 

розвитку освітньо-наукової галузі України. Сучасні виклики 

юридичної освіти в університетському просторі: монографія / 

І.М. Сопілко, М.О. Дей та ін. Тернопіль: Вектор, 2018. С. 214-229.  

5. Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О., Машкіна С.В. 

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство: 

навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 208 с. 

6. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес 

/ відповід. ред.: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Левківський К.М., 

Сухарніков Ю.В.; МОН.  Київ, 2004. 60 с. 

7. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок 

ХХІ століття. Київ: Знання, 2006. 354 с. 

8. Проблеми освіти: науково-методичний збірник / Кремень В.Г., 

Степко М.Ф., Левківський К.М., ред. Київ: Наук.-метод. центр 

вищої освіти, 2004. Вип. 37. 195 с. 

9. Сич Є.М., Городецька Л.О., Андрієнко М.М. Університетська 

освіта: навч. посіб. / МОН України, Національний авіаційний ун-

т. Київ: НАУ, 2014. 168 с. 

10. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. 

Болонський процес і навчання впродовж життя. Харків, 2004. 112 

с. (CD) 

Посилання на репозитарій: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього 

процесу, Навчальна лабораторія новітніх технологій, навчальна 

аудиторія, ноутбук, мультимедійний проєктор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Теорії та історії держави і права 

Факультет Юридичний 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111833&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111833&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111833&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111833&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57578&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57578&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=307238&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=307238&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57578&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57578&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57578&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57568&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57568&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57568&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=57568&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336905&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336905&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336905&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336905&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111668&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111668&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111668&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=111668&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134


Викладач(і) ПІБ Головко Світлана Григорівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11504 
Тел.: 406-79-14, 063 23 55 764 

E-mail: svitlana.holovko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.455 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в можливості 

оволодіння теоретико-практичними підходами щодо нормативно-

правового забезпечення функціонування системи вищої освіти в 

Україні. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/5/c/MTMzOTc0MjM5NTcw   

p7jydvz 

 

 

 
 

Фото за 

бажанням 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11504
https://classroom.google.com/u/5/c/MTMzOTc0MjM5NTcw

