
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПРАВО НА ОСВІТУ ТА ПРАЦЮ МІГРАНТІВ» 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська  

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

В рамках розгляду основного матеріалу, буде зроблений акцент на 

визначеннях і правовий захист прав мігрантів, як особливої 

категорії, що закріплено зокрема і в міжнародному праві та праві 

ЄС. Буде виділено три основні категорії мігрантів: офіційні 

мігранти, заробітчани, які не мають документів та інші мігранти, 

які потребують захисту. Особливу увагу буде приділено біженцям 

і їх трудовим правам. Акцент буде зроблено на законодавство 

України та норми міжнародного права. Це пов'язано з тим, що 

Європейський Союз проводить жорстку міграційну політику, яка 

створює численні перешкоди для трудових мігрантів, тим самим 

значно погіршуючи їхнє становище. Їм доводиться стикатися зі 

складними і дорогими процедурами оформлення дозвільних 

документів на перебування та працю, регулярними 

антимігрантські рейдами силових структур, практикою масового 

видворення трудових мігрантів, багаторічними заборонами на в'їзд 

для багатьох громадян третіх країн. 

Окрему увагу, слід звернути на мешканців прикордонної зони, в 

зв'язку з Договорами про малий прикордонний рух між Україною і 

Польщею, а також іншими країнами-членами ЄС. Важливим 

аспектом правового регулювання, даного модуля стане практика 

ЄСПЛ 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок щодо захисту 

прав мігрантів (співзвучно з метою у робочій програмі навчальної 

дисципліни) 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміння застосовувати знання законодавства України та 

міжнародного права, щодо захисту прав мігрантів; 

− Розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати і розвивати 

механізми захисту (співзвучно з результатами навчання у 

робочій програмі навчальної дисципліни) 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання базових прав на освіту та працю мігрантів, дозволяє 

формувати у молодих людей додаткові skills в сфері правового 

регулювання трудових правовідносин, соціального захисту, а 

також права на освіту мігрантів.  (співзвучно з компетентностями в 

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 



робочій програмі навчальної дисципліни) 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Міграційне право України (базові аспекти); 

Правове регулювання мігрантів в міжнародному праві; Правове 

регулювання мігрантів в ЄС; Практика ЄСПЛ, щодо захисту прав 

працівників—мігрантів; Право на освіту мігрантів в Україні та ЄС; 

Правове регулювання трудових правовідносин мігрантів та їх 

соціальний захист.  

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, тематичні дослідження, 

онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання основ права 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час навчання у 

закладі вищої освіти, а також у подальшій професійній діяльності 

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. 

Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, 

прогнози: колективна монографія/ За ред. А.Василюк, 

А.Стоговський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017 – 248с 

Репозитарій НАУ:  

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження на 

ВР факультету або на ВР Університету, а також наукові 

статті, дисертація, тощо 

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/MTA3MjU0MDIzNjI0  

 

https://classroom.google.com/u/5/c/MTA3MjU0MDIzNjI0

