
 

Дисципліна Правове забезпечення вищої освіти 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни  “Првове забезпечення вищої освіти» 

здобувач вищої освіти повинен володіти достатнім рівнем засвоєння 

теоретичних знань і практичних вмінь з дисциплін професійно-

педагогічної підготовки, а саме «Професійна педагогіка», 

«Правознавство», «Психологія і педагогіка вищої школи»   

Що буде вивчатися 

Законодавство про вищу освіту. Структура системи вищої освіти. 

Управління у системі вищої освіти. Ліцензування та акредитація у вищій 

школі. Державні стандарти вищої освіти. Забезпечення якості вищої 

освіти. Правовий статус Національного агентства із забезпечення якості 

освіти. Правове положення закладів вищої освіти. Учасники освітнього 

процесу. Прийом до закладів вищої освіти: правові аспекти. 

Працевлаштування випускників закладів вищої освіти. Підготовка 

наукових та науково-педагогічних працівників. Державний та 

громадський контроль у сфері вищої освіти. Академічна мобільність у 

вищій школі. Наукова діяльність у вищій школі. Захист інтелектуальної 

власності у науковій діяльності. Соціальний захист молодих фахівців. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Правове забезпечення вищої освіти” є досить 

важливою у формуванні професійних компетентностей майбутнього 

викладача вищої школи. Вона розкриває зміст основних нормативно-

правових документів, які забезпечують організацію освітнього процесу у 

ЗВО; аналізуються норми правових документів, які регламентують 

освітню діяльність вцілому та організацію освітнього процесу у ЗВО, 

розглядається розробка на основі типових інструкцій та положень 

відповідних документів для організації освітнього процесу конкретного 

закладу вищої освіти та конкретних учасників цього процесу.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 3. Ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову 

комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно свої думки та аргументи 

до фахівців та широкого загалу, вести професійну дискусію. 

ПРН 6. Організовувати освітній процес у сфері професійної освіти на 

основі людиноцентрованого підходу та сучасних досягнень педагогіки і 

психології, керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати ефективне та 

об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. 

ПРН 9. Будувати і досліджувати моделі процесів у галузі професійної 

освіти. 

ПРН 10. Здійснювати консультативну діяльність у сфері професійної 

освіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

СК 7. Навички консультування у сфері професійної освіти. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 



Семестровий 

контроль 
Іспит. 

 

 


