
Опис навчальної дисципліни «Правове регулювання освітньої та наукової діяльності в Україні» 

 
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання НПП: Жалій Тамара Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент 

Кафедра: Факультет: 

Назва освітніх програм, для яких 

пропонується НД: 
Освітні програми усіх напрямків 
підготовки 

Мета: формування правової культури здобувачів вищої освіти, набуття теоретичних знань і практичних 
навичок щодо застосування правових норм, які регулюють суспільні відносини в освітній та науковій 
діяльностях згідно з сучасним законодавством України. 

Рівень вищої освіти: перший 
(бакалаврський) 

Семестр:3 

Статус НД: вибіркова 

Кількість кредитів/годин: 4/120 

Види індивідуальних завдань: 

підготовка тематичного проєкту з 

використанням ІКТ 

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни: шкільний курс правознавства, «Університетська 
освіта та академічне письмо» 

Очікувані результати навчання(РНД): 

1. Розуміння нормативно-правової бази для регулювання суспільних відносин в освітній та науковій 

сферах. 

2. Пояснення схожостей та відмінностей між нормативними актами вищої юридичної сили, підзаконними 

актами й локальними документами. 

3. Застосування правових норм у практичній діяльності (в роботі закладів освіти, наукових установ та ін.). 

4. Розробка алгоритмів діяльності працівника закладу освіти та/або науковця в умовах діяльності  

сучасних освітніх і наукових установ. 

5. Використання міжгалузевих зв’язків для розуміння важливості застосування в освітній і наукових 

сферах бюджетного, трудового, адміністративного та ін. галузей права. 

6. Дотримуватися норм академічної доброчесності, реалізація права на академічну свободу, знання 

базових положень академічного письма в діяльності працівників освітній і наукових установ. 

7. Вміння користуватися електронними базами даних, пошуковими системами офіційних вебсайтів 

органів державної влади для пошуку інформації в сфері правового регулювання освітньої та наукової 

діяльності. 

Мова викладання: українська 

 

Вид підсумкового контролю: 

залік 

Форми і методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота студентів (позааудиторна, науково-дослідна робота студентів, робота в 
хмарі, використання об’єктів WordArt, SmartArt); метод проблемного викладення матеріалу, дослідницький (наукові доповіді) метод, вербальні (бесіда, 
пояснення); ілюстративно-демонстраційні (ілюстрування, демонстрування); прикладні (практичні завдання); інтерактивні (робота в малих групах, 
«Акваріум», «ПРЕС», «Ажурна пилка») методи 

Система оцінювання: 

– методи оцінювання: усний контроль (усний індивідуальний, усний фронтальний), контроль практичної діяльності (виконання контрольних 

практичних завдань, експрес-тести), метод самоконтролю. 

– критерії оцінювання 

Сума балів, накопичених 

студентом у процесі вивчення 

навчальної дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 



90-100 Ґрунтовно аналізує нормативно-правову базу регулювання освітньої та наукової діяльності в Україні, норми 

Конституції України, основних освітніх законів, підзаконних та локальних правових актів. Оформлює результати 

досліджень за допомогою текстового редактора, об’єктів WordArt, SmartArt з дотриманням норм оформлення 

наукової документації, що задаються за допомогою визначення стилів документу. Розробляє презентації наукового 

й освітнього характеру з дотриманням логіки викладу матеріалу, стилю оформлення, використанням елементів 

керування. Застосовує набуті знання для виконання практичних вправ, юридичних задач, правових ситуацій. 

Здійснює ефективний пошук нормативно-правових актів у мережі Internet, використовує хмарні технології для 

наукової співпраці. Дотримується етичних і правових норм дотримання академічної доброчесності, вимог 

академічного письма 

75-89 Пояснює зміст базових нормативно-правових актів щодо регулювання освітньої та наукової діяльності в Україні, 

норми Конституції України, основних освітніх законів, підзаконних та локальних правових актів. На достатньому 

рівні забезпечує оформлення результати досліджень за допомогою текстового редактора, об’єктів WordArt, 

SmartArt з дотриманням норм оформлення наукової документації, що задаються за допомогою визначення стилів 

документу. Розробляє презентації наукового й освітнього характеру з дотриманням логіки викладу матеріалу, 

стилю оформлення, використанням елементів керування. Застосовує набуті знання для виконання практичних 

вправ, юридичних задач, правових ситуацій, хоча й допускає незначні помилки при їхньому аналізі. Здійснює 

ефективний пошук нормативно-правових актів у мережі Internet, використовує хмарні технології для наукової 

співпраці. Дотримується етичних і правових норм дотримання академічної доброчесності, вимог академічного 

письма. 

60-74 Поверхово пояснює зміст базових нормативно-правових актів щодо регулювання освітньої та наукової діяльності в 

Україні, норми Конституції України, основних освітніх законів, підзаконних та локальних правових актів. 

Недостатньо обґрунтовано забезпечує оформлення результати досліджень за допомогою текстового редактора, 

об’єктів WordArt, SmartArt, не завжди дотримується норм оформлення наукової документації, що задаються за 

допомогою визначення стилів документу. Застосовує набуті знання для виконання практичних вправ, юридичних 

задач, правових ситуацій, хоча й допускає помилки при їхньому аналізі. Здійснює пошук нормативно-правових 

актів у мережі Internet, використовує хмарні технології для наукової співпраці. Намагається дотримуватися 

етичних і правових норм дотримання академічної доброчесності, вимог академічного письма. 

35-59 Фрагментарно пояснює зміст базових нормативно-правових актів щодо регулювання освітньої та наукової 

діяльності в Україні, норми Конституції України, основних освітніх законів, підзаконних та локальних правових 

актів. Намагається дотримуватися етичних і правових норм дотримання академічної доброчесності, вимог 

академічного письма. 

0-34 Студент у змозі надати простий перелік базових нормативно-правових актів щодо регулювання освітньої та 

наукової діяльності в Україні, норми Конституції України, основних освітніх законів, підзаконних та локальних 

правових актів. 

Основні інформаційні джерела: 
1. Конституція України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
2. Закон України «Про освіту» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
3. Закон України «Про вищу освіту» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
4. Закон України «Про фахову передвищу освіту» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19


5. Закон України «Про повну загальну середню освіту» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 
Електронні ресурси:  

https://mon.gov.ua/ua 

https://rada.gov.ua/ 

https://www.kmu.gov.ua/ 

Забезпечення: нормативно-правова база, гаджети з підключенням до мережі Internet; матеріали дистанційного курсу, презентації 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
https://mon.gov.ua/ua
https://rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/

