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1. Опис навчальної дисципліни «Законодавча база управління 

навчальними закладами» 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітній рівень бакалавр 

Галузь знань  01 «Освіта» 

Спеціальність 015 «Професійна освіта» 

Спеціалізація      015.18 «Технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського господарства» 

  
 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова  

Загальна кількість годин  90 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів 2 

Курсова робота - 

Форма контролю екзамен / залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 1 - 

Семестр 1 - 

Лекційні заняття 15 год. - 

Практичні, семінарські заняття 15 год. - 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 60 - 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

2 год. 

4 год. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Метою вивчення навчальної дисципліни вивчення дисципліни 

«Законодавча база управління навчальними закладами» є отримання студентами 

сучасних знань з правових засад створення та діяльності навчальних закладів 

України всіх рівнів, а також формування певних вмінь та навичок щодо 

застосування на практиці норм чинного законодавства в роботі на посадах у 

навчальних закладах. 

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Законодавча база 

управління навчальними закладами» є: вивчення загальнотеоретичних основ 

формування законодавчої бази навчальних закладів. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- теоретичні аспекти формування законодавства про надання послуг у сфері 

освіти; 

- правову характеристику різних видів  навчальних закладів; 

- перелік нормативно-правових актів, які входять до законодавчої бази 

навчальних закладів; 

- види суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти; 

- майнову та фінансову основи діяльності суб’єктів господарювання у ВНЗ. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 

- оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, 

що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- аналізувати зміст нормативно-правових актів, визначати їх недоліки та 

надавати пропозиції щодо їх вдосконалення. 

Компетентностями, якими повинен володіти здобувач після вивчення 

дисципліни є: 

˗ здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, усвідомлювати 

необхідність сталого розвитку суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України, займати активну громадську позицію; 

˗ здатність дотриматися загальної та професійної культури в процесі 

управління комплексними діями/проектами, прийнятті рішень у 

непередбачуваних умовах та відповідати за професійний розвиток здобувачів 

освіти та підлеглих; 

˗ здатність розуміти, виконувати та використовувати у професійній 

діяльності законодавчі та інші нормативні документи органів державної влади 

для вирішення відповідних професійних завдань; 

˗ здатність розуміти та використовувати правові основи наукової та 

педагогічної діяльності у професійній та соціальній сфері. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну 

денної (заочної) форми навчання. 
 

Змістовий модуль 1.  

Загальні питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення освітньої 

діяльності 
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Тема лекційного заняття 1.1. Світові та національні тенденції управління 

розвитком освіти. Сучасні проблеми розвитку світу. Основні типи держав. 

Передумови виникнення економіки знань. Освіта і наука в світі та українському 

суспільстві. Основні теоретико-методологічні підходи до творення законодавства 

про освіту. Конституція і Закони України про освіту. 

Тема лекційного заняття 1.2. Правові засади реалізації управлінських 

функцій керівником закладу освіти. Історичні витоки законодавства України про 

освіту. Роль і місце керівника закладу освіти в реалізації законодавства про 

освіту. Функціональні обов’язки, контракти та посадові інструкції керівників 

закладу освіти. Структура управління закладом освіти. Особливості діяльності 

суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері освіти. 

Тема лекційного заняття 1.3. Вплив процесів європейської та світової 

інтеграції на законодавче забезпечення розвитку вищої освіти України. Сучасний 

стан вищої освіти в Європі та світі. Законодавство України про вищу освіту. 

Національна рамка кваліфікацій. Управління закладом вищої освіти. Сучасні 

підходи до професійного самовдосконалення керівника. 

 

Змістовий модуль 2. 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності закладів вищої 

освіти України 
 

Тема лекційного заняття 2.1. Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення діяльності закладів вищої освіти України. Особливості нового 

Закону України «Про вищу освіту». Законодавче забезпечення наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності в університеті. Програма розвитку 

університетів наук про життя в межах програми «Європа – 2020». Шляхи 

модернізації та оновлення вищої освіти в Україні. 

Тема лекційного заняття 2.2. Перспективи розвитку та законодавче 

забезпечення професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Законодавче 

забезпечення діяльності закладів професійно-технічної (професійної) освіти. 

Закони України «Про професійно-технічну освіту» та «Про фахову передвищу 

освіту». Основні напрями інноваційного розвитку професійно-технічної освіти. 

Керівник закладу професійно-технічної (професійної) та фахової передвищої 

освіти. 

Тема лекційного заняття 2.3. Законодавче забезпечення управлінської 

діяльності керівника закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти. Загальна середня, дошкільна і позашкільна освіта – основа розвитку 

української освіти. Нова українська школа. Законодавство про загальну середню 

освіту, її структура і завдання. Вимоги до керівника закладу освіти. Проблеми 

законодавчого забезпечення діяльності закладів позашкільної та дошкільної 

освіти. Правове регулювання діяльності інтернатних закладів освіти. 

Тема лекційного заняття 2.4. Правове забезпечення фінансово-

господарської діяльності та організації охорони праці в закладах освіти. 

Законодавство України, яке регулює фінансово-господарську діяльність закладів 

освіти. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності закладів освіти. 
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Нормативно-правові акти з охорони праці та організаційні засади працеохоронної 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні питання педагогіки та теорія виховання 

Тема 1.1. Світові та націо-

нальні тенденції управління 

розвитком освіти 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 1.2. Правові засади реа-

лізації управлінських функцій 

керівником закладу освіти 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 1.3. Вплив процесів 

європейської та світової 

інтеграції на законодавче 

забезпечення розвитку вищої 

освіти України 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 36 6 6 - - 24 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Дидактика 

Тема 2.1. Законодавче та 

нормативно-правове 

забезпечення діяльності 

закладів вищої освіти України 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 2.2. Перспективи 

розвитку та законодавче 

забезпечення професійно-

технічної та фахової 

передвищої освіти 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 2.3. Законодавче 

забезпечення управлінської 

діяльності керівника закладів 

загальної середньої, дош-

кільної та позашкільної освіти 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 
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Тема 2.4. Правове забезпе-

чення фінансово-господарсь-

кої діяльності та організації 

охорони праці в закладах 

освіти 

18 2 4 - - 12 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем  54 8 10 - - 36 - - - - - - 

Усього годин 90 14 16 - - 60 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Світові та національні тенденції управління розвитком 

освіти 

2 

2. Правові засади реалізації управлінських функцій 

керівником закладу освіти 

2 

3. Вплив процесів європейської та світової інтеграції на 

законодавче забезпечення розвитку вищої освіти України 

2 

4. Законодавче та нормативно-правове забезпечення 

діяльності закладів вищої освіти України 

2 

5. Перспективи розвитку та законодавче забезпечення 

професійно-технічної та фахової передвищої освіти 

2 

6. Законодавче забезпечення управлінської діяльності 

керівника закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти 

2 

7. Правове забезпечення фінансово-господарської діяльності 

та організації охорони праці в закладах освіти 

2 

 

 

5. Контрольні питання для визначення рівня засвоєння знань 

студентами.  

1. Сучасні проблеми розвитку світу. Основні типи сучасних держав. 

2. Передумови виникнення економіки знань. 

3. Освіта і наука в світі та українському суспільстві. 

4. Основні теоретико-методологічні підходи до творення законодавства 

про освіту. 

5. Конституція і Закони України про освіту. 

6. Історичні витоки законодавства України про освіту. 
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7. Роль і місце керівника закладу освіти в реалізації законодавства про 

освіту. 

8. Функціональні обов’язки, контракти та посадові інструкції керівників 

закладу освіти. 

9. Структура управління закладом освіти. 

10. Особливості діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги 

у сфері освіти. 

11. Сучасний стан вищої освіти в Європі і світі. 

12. Законодавство України про вищу освіту. Національна рамка 

кваліфікацій. 

13. Управління закладом вищої освіти.  

14. Сучасні підходи до професійного самовдосконалення керівника. 

15. Особливості нового Закону України «Про вищу освіту». 

16. Законодавче забезпечення наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності в університеті.  

17. Програма розвитку університетів наук про життя в межах програми 

«Європа 2020». 

18. Шляхи модернізації та оновлення вищої освіти в Україні.  

19. Законодавче забезпечення діяльності закладів професійно-технічної 

(професійної) освіти.  

20. Закони України «Про професійно-технічну освіту» та «Про фахову 

передвищу освіту».  

21. Основні напрями інноваційного розвитку професійно-технічної освіти.  

22. Керівник закладу професійно-технічної (професійної) та фахової 

передвищої освіти. 

23. Загальна середня, дошкільна і позашкільна освіта – основа розвитку 

української освіти.  

24. Законодавство про загальну середню освіту, її структура і завдання.  

25. Вимоги до керівника закладу освіти.  

26. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності закладів 

позашкільної та дошкільної освіти.  

27. Правове регулювання діяльності інтернатних закладів освіти. 

28. Законодавство України, яке регулює фінансово-господарську 

діяльність закладів освіти.  

29. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності закладів 

освіти.  

30. Нормативно-правові акти з охорони праці та організаційні засади 

працеохоронної роботи. 

 

6. Методи навчання 

Лекції: розповідь, пояснення, інформаційне повідомлення, ілюстрування, 

демонстрування, бесіда. 

Практичні заняття: бесіда, письмові роботи. 

Самостійна робота: робота з літературою, письмові роботи. 
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7. Форми контролю 

Тематичний контроль (усне опитування, письмова робота). 

Поточний контроль – модульні контрольні роботи (письмова робота).                                                                       
Підсумковий контроль – екзамен / залік. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 

відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 

20.02.2015 р. протокол №6 з табл.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка 

національна 
Оцінка 

ECTS 
Визначення оцінки ECTS Рейтинг студента, 

бали 

Відмінно   А ВІДМІННО – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок  

90 – 100 

Добре 
В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 
середнього рівня з кількома 

помилками 
82-89 

С 

ДОБРЕ - в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 
74-81 

Задовільно 
D 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але 

зі значною кількістю недоліків 
64-73 

Е  
ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 
60-63 

Незадовільно 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
працювати перед тим, як 

отримати залік (позитивну 

оцінку) 

35-59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 

серйозна подальша робота 
01-34 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни R ДИС   (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС   = RНР + RАТ. 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни. 

2. Конспект лекцій. 

3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів  

 

10. Рекомендована література 
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Основна 
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