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                                ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

       Для  підвищення  ефективності  вивчення  дисципліни «Правові  аспекти  

управління  навчальним  закладом»  важливого  значення  набуває  вміння  

самостійно  мислити  і  приймати  рішення  у  різноманітних  ситуаціях.  

Здобуттю  таких  навичок  сприяє  самостійна  робота,  яка  є  основною  

формою  опанування  навчального  матеріалу  за  дисципліною. 

        Методичні  рекомендації  щодо  забезпечення   самостійної  роботи  

студентів  з  вивчення   дисципліни  «Правовий  аспект управління  

навчальним  закладом»  для магістрів   розроблені  згідно  із Законом     

України     «Про    вищу     освіту»  від 05  вересня 2017 р. № 2145 – УІІІ.  

       Однією   з  форм  навчання  майбутнього  висококваліфікованого  

магістра -  правознавця  є  самостійна  робота.  

       У  сучасній  психолого-педагогічній  літературі  існують  різні  підходи  

до  визначення  поняття  «самостійна  робота  студентів».  Частина  авторів  

характеризують  її  як  специфічний  вид  навчально-пізнавальної  діяльності  

чи  сполучення  декількох  видів.  «Коли  ми  говоримо про  зростання  ролі  

та  значення  самостійної  роботи, -  пише  М.Д.Никандров,  -  мається  на  

увазі  та  діяльність  студентів,  котра  протікає  без  безпосереднього  

керівництва  викладача,  хоча  спрямовується  і  організовується  ним».  

Р.А.Низамов  визначає  самостійну  роботу  як  «різноманітні  види  

індивідуальної,  групової пізнавальної  діяльності  студентів,  яка  

здійснюється  ними  на  аудиторних  заняттях  та  в  поза аудиторний  час».  

Деякі  спеціалісти  розглядають  самостійну  роботу  як  засіб  навчання. 

       Так,   досліджуючи  питання  організації  самостійної  роботи,  

П.І.Підкасистий  прийшов  до  висновку,   що  вона  виступає  «в  ролі  

специфічного  педагогічного  засобу  організації  і  керування  самостійною  

діяльністю  студента  в  навчальному  процесі,   котра  повинна  включати  

метод  навчального  чи  наукового  пізнання».  «Вагомою  ознакою  

самостійної роботи  є  наявність  внутрішніх  спонукань  і  пов»язане  з  ними  

осмислення  змісту  і  цілей  роботи.  Самостійна  робота  є  конкретним  
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виявом  самостійності  розуму», -  відзначає  Н.В.Кузьміна.  А.Г.Молибог  

вважає  самостійну  роботу  «основою  будь-якої  освіти,  особливо  вищої» 

       Усі  наведені  вище  визначення  цінні  тим, що  вказують  на  

важливість  даної  форми  навчання,  характеризують  окремі  її  сторони;  

однак  вони  не  виражають  повністю  її  педагогічної  сутності. 

         Самостійна  робота  -   це  форма  навчання,  при   котрій  студент  

засвоює  необхідні  знання,  оволодіває  вміннями  і  навичками,  вчиться  

планомірно,  систематично  працювати,  мислити,  формує свій  стиль  

розумової  діяльності.  Відмінність  її  від  інших  форм  навчання  в  тому,  

що  вона  передбачає  здатність  студента  самому  організовувати  свою  

діяльність   відповідно  до  поставлених  завдань.  Роль  самостійних  занять  

важлива  не  тільки  тому,  що  в  межах  аудиторних  занять  неможливо  

дати  (і  засвоїти)  масу  знань,  що  постійно  збільшується  та  змінюється.  Є  

й  інші  причини. 

       По-перше,   будь-яка робота  містить  елемент  самостійності,  який  

полягає  в  тому,  що  навчальний  матеріал  людина  засвоює  завжди  сама. 

        По-друге,  самостійна  робота  передбачає  найбільшу  різноманітність  

форм  діяльності  тих,  що  навчаються,  отже,  забезпечує  найбільш  високий  

рівень  засвоєння. 

     По-третє,  лише  самостійна  обробка  матеріалу  дає  знання  і  

переконання,  хоча  початок  тут  може  бути  покладені  іншими  заняттями. 

     По-четверте,  самостійна  робота  є  основою  майбутньої  самоосвіти  

спеціаліста,  формує  відповідну  мотивацію  та  навички  самоосвіти.  У  

спеціальних  роботах  показано,   що  коли  студент  не  навчиться  

самостійно  працювати,  враховуючи  як  мотиваційний,  так  і  технологічний  

компонент,  протягом  навчання  у  вузі,  то  до  фази  самоосвіти  він  часто  

так  і  не  переходить,  або  вона  дається  йому  з  великими  зусиллями. 

    Мета  СРС -  сприяти  засвоєнню  в  повному  обсязі  навчальної  програми  

та  формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої  
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професійної  якості,  сутність  якої  полягає   в  умінні  систематизувати,  

планувати  та  контролювати  власну  діяльність. 

   Завдання  СРС  -  засвоєння  певних  знань,  умінь,  навичок,  закріплення  

та  систематизація  здобутих  знань,  їх  застосування  при  виконанні  

практичних  завдань  та  творчих  робіт,  а  також  виявлення  прогалин  у  

системі  знань  із  предмета. 

   Зміст  СРС  визначається  навчальною  програмою  та  забезпечується  

навчально-методичним  комплексом  дисципліни  «Правовий  статус  

менеджера»,  методичними  матеріалами  для  практичних  (семінарських)  

занять,  методичними  матеріалами  для  самостійної  роботи  студентів,  

конспектами  лекцій,  підручниками,  навчальними  посібниками  та  

нормативно-правовими  актами.  

 

   МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ   

   Види СРС. З  урахуванням  змісту,  цілей  та  завдань,  що  вирішуються  

у   процесі  виконання  різних  форм  СРС,  вирізняються  три  основних  види  

самостійної роботи:  

    *  І  - як  такої,   що  забезпечує  підготовку  до  поточних  аудиторних  

занять; 

    *  ІІ -  як  пошуково-аналітичної ; 

    *  ІІІ -  як  наукової.. 

    Проблема  підготовки  студентів  до  самостійної  роботи  і  керівництва  

нею  у  дещо  спрощеному  вигляді  поділяється  на  три  великі  блоки:  

мотиваційний,  технологічний  і  організаційний,  інакше  кажучи,  необхідно  

створити  у  студентів  високу  мотивацію  до  самостійної  роботи,  

організувати  відповідну  діяльність. 
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    Що  стосується  першого  блоку,  то  створенню  високої  мотивації  буде  

відповідати  цілеспрямоване  акцептування  викладачем  особливого  

значення  самостійної  роботи  серед  інших  форм  навчання.  Неабияке  

значення  має  достатня  кількість  часу  на  самостійну  роботу,  що  

планується  як  частина  навчального  процесу.  За  даними  ряду  вузів,  час,  

що  витрачається  студентами  на  самостійну  роботу,  зменшується  від  

курсу  до  курсу.  Це  явище  можна  пояснити тим ,  що  від  курсу  до  курсу  

зростає  «кваліфікація  студента»  і  він  устигає  зробити  більше   за  меншу  

кількість  часу.  Однак  самі  студенти  під  час  співбесід  стверджують  

протилежне.  Через  перевантаження  вони  орієнтуються  на  мінімум  

роботи,  вправно (або  навпаки, невміло)  відкидаючи  те,  про  що  питають  з  

меншою  вимогливістю,  що  викликає  менший  інтерес  тощо.  Таким  

чином,  оскільки  більш  точних даних  немає,  6  годин  аудиторної  роботи  

плюс  4  години  самостійної  роботи  слід  розглядати  як  верхню  межу  

щоденної  зайнятості  студента  навчальною  роботою.  Мотиваційний  аспект  

через  фактор  часу  тісно  пов’язаний  з  організаційним.  Мова  йде  про  те,  

щоб  запропонувати  студентам  обґрунтовані  норми  часу  на  ті  чи  інші  

форми  навчальної  роботи,  а  також  задавати  їм  домашні  завдання  з 

урахуванням  цих  норм.  Наявність  і  цілеспрямоване   виконання  нехай  не  

дуже  точних,  але  погоджених  норм  дисциплінує  і  організує  студентів. 

       Нині  часто  говорять  про  перевантаження студентів.  Скоординовані  

між  окремими  кафедрами  години  самостійної  роботи,  домашні  завдання,  

що  спираються  на  обґрунтовані  норми,  -  надійна  основа  попередження  

перевтоми  студентів. 

   Дотримання психологічних  й  психопрофілактичних  норм,  розпорядку  

дня,  створення  умов  для  їх  виконання  у  навчальному  закладі  також  є  

необхідною  передумовою  для  раціональної  організації  самостійної  роботи  

і  всього  навчального  процесу.  Спеціальні  дослідження  показують, що  

значення  цих  факторів  недооцінюють  як  студенти,  так  і  викладачі. 
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        Велике   значення  має  і  технологічний  блок  самостійної  роботи.  На  

запитання,  що  їм  заважає  вчитись,  біля  40%  опитаних  студентів  як  

основну  причину    називають «відсутність  уміння  самостійно  працювати».  

Низький  рівень  відповідних  умінь  не  дає  можливості  засвоїти  навіть  

досить  простий  матеріал.  Таким  чином,  перед  організатором  самостійної  

роботи  студентів  стоїть  двоєдине  завдання:  з  одного  боку,  обґрунтовано  

визначити  оптимальний  обсяг  навчального  матеріалу,  що   виноситься  на  

самостійну  роботу,  з  іншого  -  опрацювати  мотиваційний  і  технологічний  

аспекти  підготовки  студентів  до  неї. 

       Зрозуміло,  що  для  визначення  обсягу  навчального  матеріалу,  який  

виноситься  на  самостійне  опрацювання,  важливим  є  співвідношення  його  

з  різними  видами  аудиторних   занять,   особливо  стосовно  лекцій.  

Експерименти,  проведені  в  педагогічних  вузах,  показали,  що  до  20%  

програмного  матеріалу  може  бути винесено  на  самостійне  опрацювання.  

Як,  наслідок,  вивільняється  аудиторний  час,  який  можна  використати  не  

стільки  для  розгляду  нового  матеріалу,  скільки  для  підвищення  рівня  

оволодіння  ним.  Крім  того,  якщо  лекції  і  самостійна  робота  не  

дублюють  одне  одного,  підвищується  мотивація  студентів  до  роботи  у  

межах  тієї  чи  іншої  форми   навчання,  зростає  успішність.  Обсяг  

навчального  матеріалу,  який  виноситься  на самостійне  опрацювання,  у 

кожному  конкретному  випадку  може  бути  різним.  Разом  з  тим,  слід  

обережно  ставитися  до  пропозицій  скоротити  аудиторні  заняття  на  

користь  самостійної  роботи. 

       Уміння  і  навички  самостійної  роботи  слід  розуміти  досить  широко. 

Це  й  уміння  підготуватись  до  певного  виду  занять (наприклад,  до  лекції  

чи  семінарського  заняття),  участь  у  них  (наприклад,  робота  на  

семінарському  занятті),  це  загальні  вміння  виконувати  навчальну  роботу  

(наприклад,  уміння  конспектувати  або  робити  виписки),  вміння  

планувати  свій   час,  виконувати  порядок  дня,  гігієни  розумової  праці  і  

психогігієни. 
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       У  методичній  літературі  існує  багато  класифікацій  типів  і  видів  

самостійної  роботи  студентів.  На  наш  погляд,  найбільш  відповідає  

завданням  вищої  школи  класифікація  П.І.Підкасистого : за  зразками,  

конструктивно-варіативна, евристична (частково-пошукова),  творчо  

дослідницька. 

       Самостійна  робота  за  зразком -  це  розв’язок  типових  завдань,  

виконання  різноманітних  вправ  за  зразком,  що  дозволяє  засвоїти  

матеріал,  але  не  розвиває  творчої  активності.  У  вивченні  

фундаментальних  дисциплін -  це  робота,  пов’язана,  у  першу  чергу,  з  

методом  спостереження.  Це  перший  тип  розумової  діяльності,  який  

ґрунтується  на  розпізнаванні   об’єкта,  предмета,  явища,  що  вивчається. 

       Конструктивно-варіативна  самостійна  робота  передбачає  

необхідність  відтворення  не  лише  функціональної  характеристики  знань,  

а  й  їх  структури,  використання  вивченого  для  вирішення  завдань,  

проблем,  ситуацій.  Це  другий  тип  (рівень)  розумової  діяльності,  на  

якому  відбувається  відтворення  і  розуміння  явищ,  що  вивчаються. 

        Евристична  самостійна  робота  пов’язана  з  вирішенням  окремих  

питань, проблем,  поставлених  на  аудиторних  заняттях.  Тут  формується  

вміння  бачити  проблему  вивчення,  самостійно  її  формулювати,  

розробляти  план  вирішення.  Це  третій  тип  (рівень)  розумової  діяльності,  

на  якому  здійснюється  більш  глибоке  розуміння  явищ, процесів  і  

починається  творча  діяльність. 

        Дослідницька  самостійна  робота.  У  курсових,  дипломних  та  інших  

завданнях  студенти  повинні  намагатися  відійти  від  зразка,  діяльність  

набуває  пошукового  характеру,  розробляються  і  передбачаються  свої  

методи  вирішення   проблемних  ситуацій,  виявляються  усі  розумові  

здібності.  Це  четвертий  тип  (рівень)  розумової діяльності,  на  якому  

здійснюється реалізація  творчих  здібностей  студента. 



 
9 

        Насамперед що  необхідно  засвоїти  студентові  для  успішної  

самостійної  роботи, -  це набути  умінь  і  навичок  роботи  з  фаховою  

літературою, тобто  професійно  орієнтоване  читання. 

        На  вищому  ступені  навчання,  яким  є  навчання  у  вузі,  дуже  

важливо  приділити  певну  увагу  розвитку  інтелектуально  логічних  

навичок  читання.  Дійсно,  саме  такі  навички  читання  значною  мірою  

дають  можливість  створити  адекватну,  точну  і  повну  інформаційну  

основу  професійної   діяльності,  компетентності  майбутнього  фахівця,  

систематичного  підвищення  його  кваліфікації. 

        Для  повного  визначення  професійно  орієнтованого  читання  слід  

виділити  його  специфічні  риси. 

       Перша  -  це  його  спрямованість  на  сприйняття  та  засвоєння  

досвіду  попередніх  поколінь,  тих  знань,  які  вже  накопичило  людство  в  

галузі  тієї  чи  іншої  діяльності.  Отже,  професійний  світогляд,  

формування  компетентності  має  спиратися  на  соціально – значимий  

досвід,  який  зберегли  для  нас  книги  та  інші  друковані  видання. 

          Друга   полягає  в  тому,  що  читання  як  особлива форма  мовного  

спілкування  людей,  що  здійснюється  за  допомогою  друкованих  текстів,  

передбачає  певний  обмін  інформацією,  знаннями,  результатами  праці. 

Професійно  орієнтоване   читання   вимагає  зіставлення  відомостей  з  того  

чи  іншого  джерела  зі  своїми  знаннями,  особистим  досвідом,  з  уже  

одержаною  інформацією  і,  як  наслідок,  у  майбутнього  спеціаліста  

виробляється  об’єктивне  розуміння  проблем  обраної  діяльності  

(виконання  своїх  майбутніх  обов’язків). 

        Третя  істотна  риса  професійно-орієнтованого  читання  полягає   в  

розумінні    його  не  лише  як  форми  активного  вербального  письмового  

спілкування,  а  також  як  читання - діалогу,  читання - бесіди. 

         Як  і  будь-яка  інша  діяльність  професійно-орієнтоване  читання   

визначається  суспільними  відносинами, конкретними  мотивами,  метою.  
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Тому  четверта  його  риса  -  це  певна  вибірковість;  професійно-

орієнтованого  читача  цікавить  не  вся  інформація,  а  лише  та  її  частина,  

яка  має  цінність,  тобто    здатність  задовольнити  його  професійні  

інформаційні  потреби  для  роз’язання  практичних  і  теоретичних  задач. 

       Із  цим  пов’язана   п’ята  риса  професійно – орієнтованого  читання -  

таке  читання   націлене  на  подальше  використання  одержаної корисної  

інформації  або  безпосередньо  або  в  опрацьованому  автором  вигляді. 

        Шоста  полягає  в  тому , що  саме  безпосереднє  читання  спеціальної  

літератури  певним  чином  впливає  на  розв’язання  конкретних  завдань  

майбутньої  професії,  формує  особисті   погляди,  позиції. 

       Сьома  риса  -  здатність  оживляти  знання,  зібрані  в  друкованих  

джерелах  перетворювати  їх   в  інформаційну    основу  обраної  діяльності  

студента  і  спеціаліста. 

       Восьмою  рисою  є  те,  що  воно  передбачає  обов»язкову  наявність  у  

читача  сформованого  плану  сподівання,  гіпотези,  з  якими  він  приступає  

до  читання  будь-якого  тексту. 

        Дев’ятою  рисою  є  зумовленість  читання  часом,  простором  і  

системою  друкованих  творів  -  текстами  і  особливо  тим,  що  в  процесі  

читання  відбувається  змістовна   взаємодія  між  обома  учасниками  

спілкування :  кожний  намагається  вплинути  на  іншого  відповідно  до  

особистих  поглядів  і  уявлень  при  описуваний   предмет.  Автор  робить  це  

в  процесі  творення  тексту,  а читач  -  в процесі  сприйняття й  

усвідомлення   тексту  поєднує  його  з  особистими  тлумаченнями  та 

інтерпретаціями. 

       Десятою  рисою  професійно  орієнтованого  читання  є  його  

підпорядкованість:   входячи   в  динамічну  ієрархічну  структуру  діяльності 

студента,  воно  ніколи  не  виступає  в   ролі   провідної  діяльності,  а  

завжди  підпорядковане  пізнанню,  творчості,  самоосвіті  і  має  певний   

опосередкований  вплив  на  успішність  навчання  і  професійної  діяльності. 
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       Одинадцята  суттєва  риса  -  професійно  орієнтоване  читання  завжди  

спрямоване  на  велику  кількість    першоджерел,  з якими   знайомиться  

читач. Крім  того,  кількість  наукової  інформації  з  кожним  роком  зростає,  

а  швидкість  приросту  наукових  знань  завжди  менша,  ніж  швидкість  

збільшення  інформаційних  потоків. 

       І, нарешті,  дванадцятою рисою  є  свобода  вибору :  читач   за  

власними  бажаннями  і  нахилами  може   використовувати  ту  чи  іншу  

літературу  для  своєї  навчальної,  наукової  чи  професійної  роботи. 

       Таким   чином, професійно   орієнтоване    читання  -   це  складна  

інтелектуальна  діяльність,  зумовлена  професійними  потребами  читача,  

форма  активного  непрямого  вербального  письмового  спілкування – 

діалогу,  основною  метою  якого  є  сприйняття,  засвоєння  і  подальше   

цілеспрямоване  застосування  накопиченого  людством  досвіду  в  галузі  

професійних   знань,  які  сприяють  тривалій  фаховій  самоосвіті,  

саморозвитку  та  самовдосконаленню. 

        Високий  рівень  професійно  орієнтованого  читання,  як  і  будь-якої  

іншої  форми  спілкування,  забезпечується  участю  всіх  функцій,  але  з 

обов’язковою  умовою  наявності   основної,  провідної  функції  залежно  від  

конкретного  завдання  цієї  діяльності. 

       Якщо  мета  читання  -  орієнтація  в  суспільно-історичному  досвіді,  

відтвореному  в  текстах,  то   в  першу  чергу  реалізується  функція  

зіставлення  тексту  з  дійсністю  -  номінативна  і  узагальнююча,  хоч  

побічно  спостерігаються  також  комунікативна  і  пізнавальна  функції. 

       Якщо  читання  відіграє  роль  засобу  сприйняття  і  засвоєння  суспільно 

- історичного  досвіду,  відтвореному  в  текстах,  то  в  першу  чергу  

реалізується  функція   зіставлення  тексту  з  дійсністю  -  номінативна  і  

узагальнююча,  хоч  побічно  спостерігаються  також  комунікативна  і  

пізнавальна  функції. 

        Якщо  читання  відіграє  роль  засобу  сприйняття  і  засвоєння  

суспільно-історичного  досвіду  і  набуття  відповідних  знань,  
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індивідуального  досвіду,  провідною  стає  пізнавальна  функція,  а  

підпорядкованими  -  комунікативна,  номінативна  й  узагальнююча. 

       І,  нарешті,  якщо  читання  є  засобом  опосередкованого  впливу  на  

партнера  з  навчання  чи  праці,  то  найважливішою  стає  комунікативна  

функція,  хоча  важливу  роль  відіграє  і  пізнавальна. 

       Оскільки  студентам,  а  особливо  майбутнім  спеціалістам,  потрібно  

вміти  швидко  й  оперативно  орієнтуватися  серед  нових  друкованих  

видань,  відкидати  непотрібне,  встигати  опрацювати  і  засвоїти  необхідну  

інформацію,  то  саме  за  цих  обставин  провідною  функцією  професійно  

орієнтованого  читання  стає  функція  номінації  або   референції,  тобто  

зіставлення    тексту   з  дійсністю. 

       Референція  - це  необхідна  властивість  кожного  тексту,  що є  об»єктом  

читання,  тому  можна  говорити  про  референтний  аспект  читання  і  

перший  вид  читання   назвати  референтним,  яке  залежно  від  

комунікативного  ефекту  має  три  підвиди:  орієнтовно-референтне,  

пошуково-референтне,  узагальнюючо-референтне. 

       Орієнтовно-референтне   читання  використовується  в  ситуаціях,  коли  

необхідна  загальна  орієнтація  серед  видань,  які  тільки   що  вийшли  в  

світ  або  з  якими  читач  раніше  не  знайомився.  У  цьому  випадку   

ставиться  мета:  дізнатися,  до  якої  галузі  знань,  якої  проблеми,  теми,  

навчальної  та  професійної  сфери  можна  віднести  той  чи  інший  матеріал.  

Читач  повинен  вміти  швидко   знаходити  головних  референтів  (тему,  

проблему)  в  заголовках,  підзаголовках,  довідковому  апараті  тексту,  і  

чим  більший  попередній   досвід,  загальний  обсяг  знань,  чим  вищий  

освітній рівень,  тим  швидше  і  точніше  він  буде  орієнтуватися  серед  

видань,  що  виходять  у світ  або  надходять  до  бібліотеки. 

       Пошуково-референтне  читання  здійснюється  за  умов,  коли      

необхідно  терміново  знайти  певну  конкретну  інформацію  з  теми,  що  

цікавить  студента  або  викладача.  Для  пошукової   референції  слід  

пригадати  групу  ключових  слів -  референтів  теми,  інакше  кажучи,  
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тематичний  ланцюжок  слів,  який,  знаходячись  в  оперативній  пам»яті,  

стає   основою  пошуку  під  час  читання.  Завершується  читання  

розпізнанням  головних  референтів  конкретного  дискурсу,  частини  тексту. 

       Узагальнуючо - референтне  читання    виникає  за  умов  ознайомлення  

студентів  з  конкретним  текстом,  коли  необхідно   визначити  для  себе  або  

для  інших  обсяг  предметного  змісту,  виділити  достатній  набір  слів – 

референтів.  Тут  відбувається   не  лише  зіставлення  тексту  з  предметною  

дійсністю  але  й   уточнюється,  конкретизується  предметний  план  тексту,  

визначаються  референти  серед  головних  та  підпорядкованих.   

Узагальнююча  референція  полягає  в  установленні,  конкретизації  та  

узагальненні  предметного  змісту  тексту  і  супроводжується  складанням  

бібліографічних  карток,  анотацій,  бібліографічних    оглядових  довідок. 

       У  навчальній  та   науковій  діяльності  студентів  на  перший  план  

висувається  інформаційний  аспект  пізнавальної  і  комунікативної  функцій  

читання.  Таке  читання  задовольняє  професійні  потреби  студента,  який   

одержує  необхідну  інформацію,  оцінює,  засвоює  і  використовує  її,  а  

деколи  створює  і  нову  інформацію.  Тому  інформаційне  читання  може  

мати  три  підвиди:  оціночно-інформативне,  опановуючи-інформативне,  

утворювально - інформативне. 

       Оціночно - інформаційне  читання   використовується  для  засвоєння  

предметного  змісту  тексту,  зіставляючи  його  з  раніше  набутими  

знаннями  з  даного  питання. На  основі  цього  зіставлення  оцінюється  

цінність  та  корисність  інформації  для  її  подальшого  використання  в  

навчальній,  науковій  або  практичній  діяльності. 

       Опановуючо - інформаційне  читання  здійснюється  для  засвоєння  

предметного  змісту  тексту,  зіставляючи  його  з  раніше  набутими  

знаннями  з  даного  питання.  На  основі  цього  зіставлення  оцінюється  

цінність  та  корисність  інформації  для  її  подальшого  використання  в 

навчальній,  науковій  або  практичній  діяльності. 
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      Утворювально - інформаційне   читання  передбачає  спілкування-

діалог  з  автором  з  позицій  власного  досвіду.  Найчастіше  це  стосується  

повторного  читання  першоджерел,  своїх нотаток,  конспектів,  тез  з  метою  

одержання  фактів,  аргументів,  нових  даних,  ілюстрацій  для  власного  

висловлювання ,  твердження  тощо.  Але  це  може  бути  і  первинне  

читання  першоджерел,  яке  супроводжується  формуванням  та  записами  

своїх  думок,  ідей,  контраргументів,  ставлення   до  оцінки,  підсумків. 

Утворювально - інформаційне  читання  необхідне  для  обміну  інформацією,  

для  передачі  певних  знань  іншим,  для  творчої  діяльності  студентів,  для  

планування  та  організації  науково-дослідницької  роботи. 

    Важливою  ознакою  високого  рівня  професійно-орієнтованого  читання  

є  вдале  виконання  різних  записів  інформації  в  процесі  роботи  з  книгою.  

Види  записів:  бібліографії,  анотації,  резюме,  цитати,  виписки,  тези,  

плани,  конспекти. 

      Найпростішим  видом  нотаток,  що  супроводжують  професійно-

орієнтоване  читання  є  бібліографія.   Кожному  студентові  необхідно  

постійно  занотовувати  всі  прочитані  першоджерела,  що  стосуються  

професійної  діяльності,  психології,  інших  наук  і  накопичувати  список  

літератури  з  цих предметів. 

      Анотація  -  це  дуже  стислий,  короткий  виклад  головного  змісту  

книги,  брошури,  статті.   В  анотації  зазначається,  до якої  тематики  

належить  друкований  матеріал,  перелічуються  розглянуті  в  ньому  

питання,  проблеми,  але  зміст  цих  питань  не  розкривається. 

       Виписки  здійснюються  в процесі  читання  підручників  та  наукової  

літератури.  Мета  їх  полягає  в тому,  щоб  підготувати  в  тій  чи  іншій  

формі  для  подальшого  використання  необхідні,  найбільш  важливі,  

істотні  відомості  з  підручників,  книг,  журналів.  Виписують  окремі  

положення,  факти,  цифровий, ілюстративний  матеріал.  Оскільки  виписки,  

що  стосуються  однієї  чи  іншої  частини  тексту,  яка  містить  істотні  
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думки  автора,  характерні  факти.  Після  цитати  необхідно  точно  вказати  

дані:  автор,  заголовок,  місце  видання,  рік,  сторінки. 

    Другою  формою  запису  є  тези  -  це  стислий  виклад  основних  думок  

прочитаного  твору,  який  дозволяє  узагальнити  прочитаний  матеріал,  

викласти  його  суть  коротко  і  повно.  Тези,  на  відміну  від  конспекту,  

дають  можливість  викласти  зміст  прочитаного  матеріалу  в  будь-якому  

порядку,  незалежно  від  його  викладу  в  тексті.  Як  правило,  тези  повинні  

випливати  одна  з  іншої.  Частину  тез  записують  у  вигляді  цитат. 

        Найкоротшою  формою  записів  прочитаного  є  план.  Він  може   бути  

простим  і  коротким  або  складним  і  розгорнутим.  Є  різні  форми  

складання  плану  в  процесі  пізнавально-інформативного  читання.  Одна  з  

них  полягає  в  складанні  плану  в  процесі  читання,  виділенні  ключових  

речень,  словосполучень  або  слів,  які  використовуються  як  пункти  плану,  

відображають  хід викладу  автором інформації  в  тексті.  План  також  може  

складатися  після  того,  як   вся  книга  прочитана  повністю.  Оскільки  в  

цьому  випадку  пункти  плану  можна  об’єднувати  або  міняти  місцями,  то  

такий  спосіб  дозволяє  скласти  більш  послідовний  і  логічний  план. 

       Найбільш  складна  форма  записів  -  це  конспект:  систематичний,  

логічно  пов’язаний  скорочений   запис  прочитаного  тексту,  який  об»єднає  

в  собі  план,  виписки,  тези,  цитати  і  розкриває  зміст  друкованого  тексту  

з  тією  ж  послідовністю  викладу  матеріалу,  яка  спостерігається  в    

оригіналі.  При  складанні  конспекту  вибирають  найбільш  важливу  і  

суттєву  інформацію. 

       Конспекти  можуть  бути  текстуальними  і  тематичними,  простими  і  

короткими,  складними  і  розгорнутими.  Першим  кроком  при  створенні  

текстуального  конспекту  є  складання  плану  першоджерела,  а  далі  згідно  

з   пунктами  плану  записують  тези,  виписки  окремих  найважливіших  

уривків,  цитати,  таблиці,  цифри,  схеми. 
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       Конспект,  як  правило,  ведеться  в  зошитах  або  на  окремих  аркушах  

з  великими  полями,  щоб  на  них  занотовувати  свої  думки,  узагальнення,  

висновки.  Це  робить  конспект  особливо  цінним  видом  записів. 

       Тематичний  конспект  необхідно  складати  тоді,  коли  тема  або  

проблема  розглядається  в  кількох  розділах  або  в  різних  статтях.  

Важливо,  щоб  між  такими  записами  не  був  порушений  логічний  зв’язок. 

       Плідна  робота  з  навчальною  літературою  реалізується  за  допомогою  

цілого  ряду  дій  та  операцій  різних  рівнів.  Виконавчі  навчальні  дії  

першого  рівня,  що,  власне,  і  здійснюють  перетворення  знань,  які  

потрібно  засвоїти,  у  знання,  усвідомлені  самим  студентом, є: 

        а)  дії  усвідомлення змісту  навчального  матеріалу; 

        б) дії  опрацювання  навчального  матеріалу. 

        Для студентів основним видом  набуття  знань  і  усвідомлення  змісту є  

письмові  тексти  підручників   і  навчальних  посібників,  а  також  наукових  

публікацій  (статей,  монографій,  дисертацій),  тому  усвідомлення  змісту 

відбувається  через  передачу  їх  за  допомогою  тексту.  Дія  читання  й  

декодування   початкового  змісту  складається  з  трьох  операцій :  

сприймання,  розпізнавання  і  відновлення  змісту. 

       За  умов  самостійного  пошуку студентам навчального  матеріалу  

викладач  пропонує  самостійно  знайти  певні  дані.   

       Опрацювання  навчального  матеріалу  поділяються  на  механічні  й  

нецілеспрямовані.  Механічні  опрацювання  здійснюється  у  вигляді  дій  

неперервного  й  повторного  сприйняття  за  допомогою  матеріалу  за  

свідомої  установки  запам’ятати  його. Нецілеспрямоване  опрацювання  

навчального  матеріалу  має  два  основних  види:  опрацювання  за  

допомогою  вправ  і  поетапне  опрацювання. 

       Істотне  значення  для  успішної  самостійної  роботи  має  швидке  та  

інтенсивне  читання.  Читання,  яке  супроводжується  записами,  вимагає  

багато  часу.  Проте  записи  роблять  не  завжди.  Інколи  виникає  потреба  

переглянути  значний  обсяг  інформації,  щоб  потім  уже  по  можливості  
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зробити  необхідні  записи.  У  такому  разі  потрібно  мати  певні  навички  

швидкого  та  інтенсивного  читання. 

       Підготовка  до  семінарських  занять  та  їх  проведення. Мета  

практичних  занять  полягає  у  закріпленні  і  поглибленні  набутих  

теоретичних  знань  студентів,  опануванні  навичками  застосування  цих  

знань  при  вирішенні  конкретних  ситуативних  питань,  контролі  засвоєння  

матеріалу,  стимулювання  самостійної  роботи  студентів  над  вивченням  

навчальної  дисципліни,  засвоєння  ними  основних  положень  та  вивчення  

специфіки  державного  управління  в  Україні  на  сучасному  етапі. 

       Основою  для  підготовки  до  практичних  занять  є  методичні  

матеріали  щодо  підготовки  до  практичних  занять.  Тематичним  планом  

передбачено  проведення   практичних  занять  з  основних  тем  дисципліни.  

На  практичних  заняттях  використовуються  різні  форми  та  методи  

контролю  знань  студентів :  усне  опитування,  дискусія,  реферативні  

повідомлення  та  їх  обговорення,  вирішення  практичних  завдань,  

тестовий  контроль. 

     Специфіка  практичних  занять  з  дисципліни  «Правовий  аспект 

управління  навчальним  закладом »  полягає  в  тому,  що  під  час  їх   

проведення  значна  увага  зосереджується  на  поєднанні  глибокого  

опанування  теоретичним матеріалом  з  зосередженням  на  вирішенні  

практичних  завдань,  які  передбачені  планами  практичних  занять  та/або  

підготовлені  викладачем  до  кожного  конкретного  заняття  та  вміння  

аналізувати  поточну  управлінсько-правову  ситуацію  в  державі  на  тлі  

конституційної  реформи. 

   Найбільш  продуктивними  і  раціональними  формами  заняття  є  

співбесіда  та  дискусія,  поєднані  з  розглядом  конкретних  ситуацій.  Вони  

дають  можливість  обговорити  питання  з  багатьох  сторін  та  залучити  до  

такого  обговорення  максимальну  кількість  студентів,  допомагають  

розвивати мислення  та  мову,  сприяють  засвоєнню  матеріалу  та  
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зобов’язують  готуватися  їх  до  кожного  заняття.  А  також,   враховуючи  

реалії  політичного  життя  України, аналізувати  та  висловлювати  власну  

оцінку  процесам  державного  будівництва  та  управління. 

       Студент,  беручи   участь  у  практичному  занятті,  при  обговоренні  

того  чи  іншого  питання  повинен: 

    -  чітко  формулювати  основні  теоретичні  положення; 

       -  обґрунтовувати  і  доводити  свої  міркування  і  твердження; 

    -  давати  повну  і  стислу  відповідь  на  поставлене  запитання; 

    -  доповнювати  доповідача  та  ін. 

       При підготовці  до  практичних  занять  студенти  повинні  всебічно  

розглянути  і  усвідомити  зміст  питань,  що  виносяться  на  заняття,  

опрацювати  необхідну  літературу  (підручники,  навчальні  посібники,  

наукову  та  спеціальну  літературу)  та  нормативно-правові  акти,   укази  

Президента  України,  постанови  Верховної  Ради  України  і  Кабінету  

Міністрів  України,  рішення  Конституційного  Суду  України.  Перевірку  

засвоєння  своїх  знань  студенти  здійснюють  за  допомогою  питань  для  

самоконтролю. 

        При  підготовці  до  практичних  занять  та  у  процесі  самостійної  

роботи  студентів  значну  допомогу  може  надати  використання  

різноманітних  технічних  засобів та  технологій (комп’ютер,  відеотехніка,  

мережа  Інтернет,  інформаційні  банки  даних).  Найбільш  зручним   для  

використання  у  навчальному  процесі  є  комп’ютер,  оскільки  він  

допомагає  здійснювати  пошук  і  систематизацію  необхідної  інформації,  

мінімізує  витрати  часу  на  такі  дії,  оптимізує  самостійну  роботу  

студентів,  надає  доробкам  студентів  закінченого  і  естетичного  вигляду. 

    Важливим     засобом    у    засвоєнні  знань  є  написання  рефератів.  

Обсяг   реферату   складає  10-15  сторінок.   Його  структура:    вступ(1-2  



 
19 

ст.),  висновки  (1-2 стор.),   список  літератури.  Реферат  виконується  на  

білому  папері,  формату  А-4. 

       Написання  реферату  за  заданою  проблематикою  необхідно  починати  

з  власного,  добре  продуманого  вступу.  У  вступі  визначається  мета  

дослідження,  з  максимальною  можливою  точністю  встановлюються  

рамки  теми,  що  підлягає  розгляду,  визначаються  методи  її  дослідження. 

Він  служить  перехідним  містком  до  основного  дослідження.  В  ньому  

повинно  бути  відображено  практичне  і  теоретичне  значення  теми. В  

основній  частині  роботи  мова  повинна  йти  перш  за  все  про  зміст  

досліджуваної  проблеми.  У  цьому  випадку  необхідно  дати  чітке  

обґрунтування  того,  чому  саме  такому  рішенню  потрібно  віддати  

перевагу. 

   Робота  має  завершуватися  висновками  та  списком  використаних  

літературних  джерел  і  нормативно-правових  актів. 

    Критерії  оцінювання  самостійної  роботи  студентів за національною 

шкалою: 

       -  оцінка  «відмінно» -  студент  повно  і  всебічно  розкриває  питання  

теми,  винесені  на   самостійне  опрацювання,  вільно  оперує  поняттями  і  

термінологією,  демонструє  глибокі  знання  джерел,  має  власну  точку  

зору  стосовно  відповідної  теми  і  може  аргументовано  її  доводити; 

      - оцінка «добре»  -  загалом  рівень  знань  студентів  відповідає  

викладеному  вище,  але мають  місце  деякі  упущення  при  виконанні  

завдань,  винесених  на  самостійне  опрацювання,  обґрунтування  неточні,  

не  підтверджуються  достатньо  обґрунтованими  доказами; 

    - оцінка  «задовільно»  студент розкрив  питання,  винесені  на  

самостійне  опрацювання ,  в  загальних рисах,  розуміє  їх  суть, намагається  

робити  висновки,  але  при  цьому  припускається   грубих  помилок,  

матеріал  викладає  нелогічно  і  не  самостійно; 
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   - оцінка  «незадовільно»  -  студент  не   в  змозі  дати  відповідь  на  

поставлене  запитання  або  відповідь  неправильна,  студент  не  розуміє  суті   

питання, не  може  зробити   висновки. 

   Пошуково-аналітична  робота  є  складовою  СРС  і  полягає  у  

проведенні  студентом  самостійного  пошуку  джерел  нормативно-

правового,  науково-теоретичного  і  практичного  характеру  з  тем  

дисципліни,  які  дозволяли  б йому  більш  глибоко  і детально  опанувати  

всіма  питаннями,  визначеними  тематичним  планом.  Основними  видами  

та  формами  СРС  є: 

       -  пошук  та  огляд  літературних  джерел  за  заданою проблематикою; 

       -  написання  рефератів  за  заданою  проблематикою; 

       -  аналітичний  розгляд  наукових  публікацій; 

       - аналіз  конкретних  практичних  ситуацій,  підготовка  до  ситуаційних  

вправ; 

       - практикум  з  навчальної  дисципліни,  тренінгові  програми  з  

використанням  програмного  забезпечення; 

       -  розробка  навчальних  проектів.   

        Для  належної  підготовки  вивчення  тієї чи  іншої  правової  дисципліни  

тільки  за  допомогою  конспекту  лекцій  та  навчальних  посібників,  

підручників  є  недостатнім.  В  більшості  випадків  належна  підготовка  

можлива  тільки  при  опрацюванні  студентом  необхідного  матеріалу  за  

першоджерелами,  науковою  і спеціальною  літературою.  Перелік  такої  

літератури,  як  правило,  наводиться  у  навчально-методичному  комплексі  

навчальної  дисципліни. 

       Для  отримання  необхідної літератури  студент  зобов'язаний  розпочати  

її  пошук  у  бібліотеці.  Якщо   у  методичному  комплексі  наводиться  

список  додаткової  літератури  із  усіма  необхідними  реквізитами (автор,  

назва  джерела,  місце  та  рік  видання),  то  необхідно  звернутися  до 
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алфавітного  каталогу  бібліотеки  та  знайти  у  ньому  картку  із  необхідним  

джерелом  та  бібліотечним  шифром.  Якщо  ж  студент  проводить  наукове  

дослідження  обраної  правової  проблеми,  готує  наукову  доповідь,  виступ  

на  конференцію  і  йому  не  відомі  реквізити  джерела  або  саме  джерело,  

то  необхідно  звернутися  до  систематичного  бібліотечного  каталогу  у  

інформаційно-бібліотечному  комплексі  МАУП. 

       При  роботі  із  персональним  комп’ютером  слід  пам’ятати,  що  

найбільш  розповсюдженими,  доступними  і  зручними   у  використанні  

системами  пошуку  і  зберігання  нормативно-правової  інформації  є: 

       -  інформаційно-пошукова  система  нормативно-правових  документів 

   «Право»; 

- інформаційно-пошукова  система  нормативно-правових  

документів  «Юрист  Плюс»; 

- інформаційно-пошукова  система  нормативно-правових  

документів «Ліга»; 

- інформаційно-пошукова система  нормативно-правових  документів 

«Нормативні  акти  України»; 

- інформаційно-пошукова  система  нормативно-правових  

документів  «Електронний  інформаційний  бюлетень  Верховної  

Ради  України»; 

- сайт   Верховної Ради  України  - htpp:  rada. kіev.ua/ 

       Використовуючи  той  чи  інший  напрям  пошуку  студент  отримує  

необхідний масив  нормативно-правових  актів,  який  у  вигляді  

систематизованого  за  часом  прийняття  або  тематикою  (за  вибором  

студента)  переліку   виводиться  на  екран  і  є  доступним  для  подальшого  

ознайомлення.  Інформаційні  пошукові  системи  обладнані  зручними  

підказками  і  інструментами  роботи  з  ними,  що  робить  їх  досить  

зручними  у  використанні.  При  необхідності  вибрані  правові  документи  
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можуть  бути  роздруковані  або  скопійовані  на  дискети  з  метою  

подальшого  опрацювання. 

       Великий  обсяг  необхідної  правової  та  наукової  інформації  містить  у  

собі мережа Інтернет,  яка  може  бути  використана  студентами  у  

підготовці  до  занять,  написанні  доповідей,  рефератів  та  інш. 

       Активне  і  раціональне  використання студентами  засобів  технічного  

забезпечення  і  новітніх  технологій  сприятиме  ефективній  їх   підготовці  

до  навчальних  занять,  розширенню  і  поглибленню  знань. 

       Наукова  робота  студентів  може  здійснюватись  за  такими  напрямами: 

- робота  у  студентських  наукових  гуртках; 

- написання  наукових доповідей,  статей  (у  тому  числі  у 

друкованих  засобах  масової  інформації); 

- участь  в  наукових  спеціалізованих  конференціях,  круглих  

столах,  семінарах (з  підготовкою  наукових  доповідей,  тез  тощо); 

- написання  курсових  робіт. 

       Оцінюванню  підлягає  тільки  та  наукова  робота,  яка  тісно  пов’язана  

з  тематикою  дисципліни «Правовий  аспект  управління  навчальним  

закладом»». 

         Система  поточного  та  підсумкового  контролю.  В  організації  

 навчального  процесу Академії  застосовується: 

          -  поточний; 

          -  рубіжний; 

          -  підсумковий  контроль. 

        Поточний  контроль  здійснюється  під  час    проведення  практичних  

та  семінарських  занять  і  має  на   меті  перевірку  системності,  

ефективності  самостійної  роботи  та  рівня  підготовленості  студентів  з   

певних  розділів  навчальної  програми. 
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        Рубіжний  контроль  здійснюється  для  активізації  систематичної  

роботи  студентів  та  підвищення    якості  навчального  процесу  протягом 

семестру. 

       Підсумковий  контроль  проводиться  з  метою  оцінки  результатів  

навчання  на  певному  освітньо-кваліфікаційному  рівні  або  на  окремих  

його  завершених  етапах.  Підсумковий   контроль  включає  семестровий  

контроль  і  державну  атестацію. 

       У  процесі  контролю  поєднується  традиційна  чотирибальна  (2-5) 

система  оцінки  успішності  студентів  з  системою  комплексної  

діагностики  знань. 

       Метою  комплексної  діагностики  знань  студентів  є  підвищення  

зацікавленості  студентів  у   вивченні  навчального  матеріалу,  викладання  

якого  винесено  як  на  аудиторні  заняття,  так  і  на  опрацювання  в  

позааудиторний  час,  стимулювання  систематичної  самостійної  роботи  

студентів,  підвищення  об»активності  оцінки  їх  знань,  виявлення  і  

розвиток    творчих  здібностей,    запровадження  здорової  конкуренції  у  

навчанні. 

       Істотною особливістю  комплексної  діагностики  є  виставлення  

загальної  оцінки  з  дисципліни  з  урахуванням  оцінки,  що  отримана  при  

здачі  заліку  та  результату  поточної  навчальної  діяльності  кожного  

студента  протягом  семестру,  який  визначається  на  підставі  оцінки  усіх  

видів  завдань,  визначених  викладачем. 

       Комплексна  діагностика  знань  студентів  ґрунтується  на  контролі  

успішності  студента  протягом  семестру/навчального  року,  проміжними  

етапами  якого  є  поточні  атестації 

       При  комплексній оцінці  знань  викладач  визначає  види  робіт  та  

критерії  оцінювання  їх  з  урахуванням  особливостей   навчальної  

дисципліни,  обсягу  годин,  що  відведений  навчальним  планом,  

контингенту  студентів. 
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        Критеріями  оцінки  можуть  бути: 

         +  при  усних  відповідях: 

             повнота  розкриття  питання; 

             логіка  викладання; 

             емоційність  та  переконаність; 

             використання  основної  та  додаткової  літератури (підручників,  

навчальних  посібників,  журналів,  періодичного  друку  тощо); 

             аналітичні  міркування,  вміння  робити  порівняння,  висновки; 

          + при  виконанні  письмових  завдань: 

             повнота  розкриття  питання; 

             цілісність,  системність,  логічна  послідовність,  вміння  

формулювати  висновки; 

             акуратність  оформлення  письмової  роботи; 

             підготовка  матеріалу  за  допомогою  комп’ютерної  техніки,  різних  

технічних  засобів (плівок,  слайдів,  приладів,  схем  тощо). 

        Критерії  комплексного  оцінювання  повинні  доводитись  до  студентів  

на  початку  викладання  навчальної  дисципліни. 

        Для  визначення  ступеню  засвоєння  навчального  матеріалу  та  

подальшого  його  оцінювання,  рекомендується  врахувати  певні  рівні  

знань  студентів: 

       У  процесі  контролю  поєднується  традиційна   чотирибальна  (2-5) 

система  оцінювання  успішності  студентів  з  рейтинговою  системою  

оцінювання  знань. 

        Рейтингова  система  оцінювання  знань  студентів  спрямована  на  

підвищення  зацікавленості  студентів  у  вивченні  навчального  матеріалу,  

стимулювання  систематичної  самостійної  роботи  студентів,  підвищення  
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активності  оцінки  їх  знань,  виявлення  і розвиток  творчих  здібностей  та 

запровадження  здорової  конкуренції  у  навчанні. 

       Особливістю  рейтингової  системи  оцінювання  знань  є  визначення  

об»активної  оцінки  знань  студента  з  дисципліни «Правові  аспекти  

управління  навчальним  закладом»  з  урахуванням оцінок,  які  він отримав  

у  результаті  поточної  навчальної  діяльності  протягом  семестру,  яка  

визначається  на  підставі  оцінювання  всіх  форм  отримання  знань,  

визначених  навчальною  програмою 

        Рейтингова  система  оцінювання  знань  студентів  з  дисципліни  

«Правові  аспекти  управління  навчальним  закладом»  ґрунтується на  

контролі  успішності  студентів  протягом  семестру,  проміжними  етапами  

якого  є  рубіжні (модульні)  атестації. 

        Рейтингова  оцінка  знань враховується  під  час  виставлення  

атестаційної  оцінки  при  складанні  заліку,  зарахування  заліку  автоматом,  

його  складання  за  відповідними  питаннями (білетами)  або  додаткового  

вивчення  матеріалу  і  доведення  знань  студента  до  рівня  рейтингових. 

        Для  визначення ступеня  засвоєння  навчального  матеріалу  дисципліни  

 «Правові  аспекти  управління  навчальним   закладом»  та  безпосереднього  

його  оцінювання  встановлюються  такі  рівні  знань  студентів за 100-

бальною шкалою академії та за шкалою СТС: 

       0  рівень – студент  набрав  менше  ніж 50  балів.      Студент  не  

володіє  навчальним  матеріалом,  має  окремі  уривчасті  знання  з  окремих  

тем  навчальної  дисциплін,  не  може  зробити  аргументованих  висновків  

щодо  ситуації,  яка  склалася  з  реформуванням  державного  управління  та  

розвитком  місцевого  самоврядування. 

       Оцінка  «незадовільно» - студент  не  в  змозі  дати  відповідь  на  

поставлене  запитання  або  відповідь, яку  він  дає,  неправильна, студент  не  

розуміє  суті  запитання  і не може  зробити  правильних  висновків. 
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І рівень -  студент  набрав  від 50  до  70  балів. Студент  володіє  

навчальним  матеріалом  на репродуктивному  рівні  та має  знання  з 

окремих  частин  навчальної  дисципліни,  розуміє  поставлені  запитання,  

але  йому  дещо  складно  дати  на них відповідь 

       Оцінка  «задовільно» - студент  розкрив  питання,  винесені  на  

обговорення,  в  загальних  рисах,  розуміє  їх  суть  і  намагається  зробити  

висновки,  але  при  цьому  припускається  грубих  помилок,  матеріал  

викладає  нелогічно,  власне  бачення  вирішення  проблеми  відсутнє 

       ІІ  рівень -  студент  набрав  від  70  до  90  балів. Студент  володіє  

повним обсягом  навчального  матеріалу,  здатний  його  аналізувати,  але  не  

має  достатніх  навичок  для  формулювання   висновків,  проведення  

порівняння  теоретичних  знань  із  практичними  прикладами. 

       Оцінка «добре» -  загалом  рівень  знань  студентів  відповідає  

викладеному  вище,  але спостерігаються  деякі  упущення  при  виконанні  

завдань,  винесених  на  самостійне  опрацювання,  обґрунтування  неточні,  

не  підтверджуються  достатньо  обґрунтованими  доказами. 

       ІІІ  рівень – студент  набрав  від  90  до 100 балів.  Студент  вільно   

володіє  навчальним  матеріалом  на  підставі  вивченої  основної  та  

додаткової  літератури,  аргументовано  висловлюють  свої   думки,  проявляє  

творчий  підхід  до  виконання   індивідуальних  завдань. 

       Оцінка «відмінно» -  студент  повно  і  всебічно  розкриває  питання  

теми,  винесені  на  самостійне  опрацювання,  вільно  оперує  поняттями  і  

термінологією,  демонструє  глибокі  знання  джерел,  має  власну  точку  

зору  стосовно  відповідної  теми  і  може  аргументовано  її  доводити. 

       Кожну  оцінку  рівня  досягнень  студента  викладач   повинен  

аргументовано  умотивувати. 
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                                 ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

                                          дисципліни 

        «Правовий  аспект  управління навчальним закладом»  

№№   Назва змістовного модуля і теми             лекції       П.з.,   Сам.       Прим. 

пор                                                                                          с.з.      роб. 

1                                2                                             3              4          5              6                  

       Змістовний    модуль  1.   «Вчення 
        про    загальні  положення   державного 
        управління»    
1      Тема №1.     «Концептуальні      та  

    конституційні   основи       державного 
         управління та місцевого самоврядування. 
         Механізм   державного управління»                         2               1            6 
2      Тема №2 .  «Історико-генетичні витоки 
         правового виховання»                                          2           1           8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------    
         Всього по модулю:  20,    із них                                4             2            14 
        Змістовний модуль 2. «Системи  і  повнова- 
         ження  центральних і місцевих органів держав- 
         ної  влади в галузі  управління  освітою» 
3      Тема №3. «Зміст   і   основні   напрями 

   державної політики в галузі освіти»                           2           2          6 
4      Тема №4. «Створення   системи    державних 
         органів  управління  та  органів  громадського 
         самоврядування в галузі освіти».                                2            2          8 
5      Тема №5. «Управління  та   державний 

    контроль за діяльністю освітніх закладів»                2             -         10 
6      Тема №6. « Управління    дошкільною,  
         загальною    середньою,     професійно- 
         технічною освітою»                                                      2             -         10 
7      Тема №7. «Управління вищою освітою»                     2            2          4 
8      Тема №8. « Управління післядипломною  
         освітою.  перепідготовкою та підвищенням 
         кваліфікації державних службовців»                         2                2        6 
9       Тема №9. «Етика   працівників   освіти 
         та  протидія  корупції  на  державній  службі»          2               2         4   
10.    Тема №10.   «Вища   освіта   і   наука -                                                         
        пріоритетні сфери розвитку суспільства у                                                                   
провед..ХХ1 столітті» та Болонський процес.                    2               -        10           .                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                         Кр.ст.4 год                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
             Всього по    модулю:  88 із них                                20            10       58 
 
 
  ВСЬОГО  ПО ДИСЦИПЛІНІ – 108 із них :    24          12      72 
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                                     ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

                                                  з дисципліни: 

"Правові аспекти уравління навчальним закладом" 

 

Змістовний модуль 1. "Вчення  про загальні положення 

державного управління". (6 год.). 

Лекція: Тема №1 "Концептуальні та конституційні основи 

державного управління та місцевого самоврядування (2 год.). 

                                             План  

1. Управління  як  суспільне явище.   

2. Державна  влада,  її  органи  та  державне  управління  як  процес  

її  здійснення. 

3. Державне  управління  як  процес  здійснення  виконавчої  влади. 

     Література ( 1, 3, 4, 9, 10,11,12,13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27,28,29,  

                           32,  33, 36 , 45-49) 

 

Лекція: Тема №2 "Історико-генетичні вимоги правового виховання" 

(2 год.)  

                                              План 

1. Правове  виховання  в  первісному  суспільстві   в  Давній  Греції, 

у  Стародавньому   Римі  та  на  етапах  Середвньовіччя і Відродження. 

2. Педагогічні  ідеї  епохи  Нового  часу  та  Просвітництва. 

3. Українська  національна  система виховання.  

Висновок  

Література   ( 1, 3, 30,  36, 37 ) 
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       Змістовний модуль № 2 "Системи і повноваження центральних і 

місцевих органів державної влади в галузі управління освітою (20 год.). 

       Лекція: Тема№3 "Зміст і основні напрями державної політики в галузі 

освіти (2 год). 

                                                   План  

1. Державний  контроль  за  діяльністю  дошкільних  навчальних  

закладів, загально-середньої  освіти  та  вищої  освіти. 

2.  Основні  принципи державної  політики  в  галузі  освіти. 

3.  Основні  напрями державної політики реформування  освіти. 

4.  Модернізація  управління  освітою. 

       Література  ( 1, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 20, 23 ) 

       Лекція: Тема №4 "Створення  системи  державних  органів  управління 

та  органів  громадського  самоврядування" (2 год). 

                                                  План 

1. Управління  освітою  в  Україні. 

2.  Форми  і  методи  діяльності  МОН  України в  сфері  освіти 

3. Здійснення  державної  політики  місцевими  органами  виконавчої  

влади  та  органами  місцевого  самоврядування  в  галузі  освіти. 

        Література  (1, 4, 5, 11, 12, 14, 44 ) 

       Лекція: Тема №5 "Управління та державний контроль за діяльністю 

освітніх закладів" (2 год).                                             

                                       План 

1. Оперативний  та бухгалтерський облік в діяльності   системи  

навчальних  закладів.  

2. Основні  напрямки  діяльності  Державної інспекції  закладів  

освіти при Міносвіти і науки України. 

3. Роль  і  завдання  органів   самоврядування,   виконавчої  влади  і  

спеціальних  контролюючих органів   в  організації  міжвідомчого  та  

підвідомчого  контролю. 

       Література   ( 1, 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23 ) 
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           Лекція: Тема №6 "Управління  дошкільною,   загально-середньою    та  

    професійно-технічною освітою" (2 год.). 

                                              План 

1.  Правові,  організаційні  та  фінансові  засади  функціонування  і  

розвитку  системи  дошкільної  освіти МОН України  та  місцевих органів 

самоврядування. 

2.  Система,   завдання   та управління  МОН України та  місцевих 

органів самоврядування  в  сфері  загально-середньої  освіти . 

3.   Повноваження,   завдання  та  управління   МОН  України та  

місцевих органів самоврядування  в  сфері  професійно-технічної  освіти. 

                Література   ( 1,  6, 7, 8, 12) 

 

               Лекція: Тема №7 "Управління   вищою   освітою" (2 год.). 

                                              План  

1.  Поняття  та  врегулювання  суспільних  відносин  в  галузі  

навчання,  виховання,  професійної  підготовки  громадян України. 

2.   Структура  та  стандарти  вищої освіти. 

3.   Управління  в  галузі  вищої  освіти. 

4.  Мета, головні  завдання  та  управління в діяльності  вищого  

навчального  закладу. 

5.  Форми  і  методи  організації  навчально-виховного  процесу 

6.   Державна  політика  в  галузі  міжнародного  співробітництва  в  

сфері  освіти. 

              Література  ( 1, 3,  4, 5, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 51, 53, 54, 56) 
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           Лекція: Тема №8 "Управління післядипломною освітою, 

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців освіти" (2 год). 

                                              План  

1. Становлення  сучасної  системи  підготовки,  перепідготовки  та  

підвищення  кваліфікації  кадрів  працівників  в  сфері освіти. 

2. Завдання  та  зміст перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  

працівників  в  галузі  освіти. 

3. Основні  напрями удосконалення  системи перепідготовки   та  

підвищення кваліфікації  фахівців  в  сфері  освіти. 

    Література.   (1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 49 ) 

 

       Лекція: Тема №9 "Етика  працівників  освіти  та  протидія  корупції на  

державній службі" (2год.). 

                                              План                                             

1.  Етика державного управління  і етична культура державних 

службовців (працівників освіти). 

2.    Етична  культура державних службовців  (фахівців освіти). 

3    Адміністративна відповідальність державних службовців  в сфері 

освіти згідно Закону України «Про боротьбу з корупцією». 

              Література  ( 1, 4-5, 9, 14, 16, 37, 38, 39, 40)   

   

       Лекція: Тема №10 "Вища освіта і наука - приоритетні сфери розвитку 

суспільства  у  ХХІ  столітті  та  Болонський  процес". 

                                              План 

1.  Основні  тенденції  розвитку  сучасної  вищої  освіти. 

2.   Декларації,  відозви  і  реальні  кроки  в  Болонському  процесі. 

3.   Україна  і  Болонський  процес. 

Література   ( 1, 3, 4, 5, 10, 21, 23, 51 –57) 
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        Підготовка   до   семінарського   заняття  

Змістовний модуль 1. "Вчення про загальні положення 

державного  управління" (2 год.). 

Тема №1 "Концептуальні та конституційні основи державного 

управління" (2 год). 

                                             

                                   План   

1.  Теоретичні  засади  державного  управління. 

2.  Цілі,  завдання,  функції  та  принципи  державного  управління. 

3.  Сутність  і  зміст  управлінської  діяльності. 

4.  Механізм  державного  управління. 

5.  Система органів державної влади та місцевого самоврядування в 

Україні. 

6.  Українська  національна  система виховання.   

 Література ( 1, 3, 4, 9, 10,11,12,13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27,28,29, 

32,  33, 35, 36, 45,46)  

 

             Тема №3 "Зміст і основні напрями державної політики в галузі 

освіти" (2 год). 

                                              План  

1.  Державний  контроль за  діяльністю  дошкільних, середньо-

загальної  та  професійно-технічної  освіти. 

2.   Принципи  державної  політики  в  галузі  вищої  освіти. 

3.  Основні   напрями  соціальної  політики  в  сфері  всебічного  

розвитку  освіти. 

4.  Стратегія  та  основні  напрями  дальшого  розвитку  освіти  

відповідно  до  Указу  Президента  України від 17 квітня  2002 року. 

5.    Модернізація  управління  освіти. 

       Література   ( 1, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 20, 23 ) 
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       Тема №4 "Створення системи державних органів управління та органів  

громадського  самоврядування" (2 год.). 

                                              План  

1.  Утворення  системи  державних органів управління  та  органів  

громадського  самоврядування.  

2.   Основні  завдання  МОН  України. 

3.   Повноваження  МОН  України ,  міністерств,  відомств  та органів 

місцевого  самоврядування   в  галузі  освіти. 

       Література   ( 1, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 20, 23 ) 

 

Тема №5 "Управління та державний контроль за діяльністю освітніх 

закладів" (2 год). 

                                              План  

1.  Оперативний  та бухгалтерський облік в діяльності   системи  

навчальних  закладів.  

2.  Основні  напрямки  діяльності  Державної інспекції  закладів  

освіти при Міносвіти і науки України. 

3.   Роль  і  завдання  органів   самоврядування,   виконавчої  влади  і  

спеціальних  контролюючих органів   в  організації  міжвідомчого  та  

підвідомчого  контролю. 

4. Дисциплінарна,  адміністративна,  цивільна  та кримінальна  

відповідальність  за  порушення  посадовими особами  в  сфері  освіти,  

встановлену  законодавством України. 

        Література   ( 1, 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23 ) 
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Тема №6 "Управління дошкільною, загально-середньою, 

професійно-технічною освітою" (2 год). 

                                              План  

1.  Правові,  організаційні  та  фінансові  засади  функціонування  і  

розвитку  системи  дошкільної  освіти МОН України  та  місцевих органів 

самоврядування. 

2.  Система,   завдання   та управління  МОН України та  місцевих 

органів самоврядування  в  сфері  загально-середньої  освіти . 

3.  Повноваження,   завдання  та  управління   МОН  України та  

місцевих органів самоврядування  в  сфері  професійно-технічної  освіти. 

 4. Дисциплінарна,  адміністративна,  цивільна  та кримінальна  

відповідальність  за  порушення  посадовими особами  в  сфері  освіти,  

встановлену  законодавством України. 

           Література   ( 1,  6, 7, 8, 12) 

 

Тема №7 "Управління вищою освітою" (2 год). 

                                              План 

1.  Принципи  державної  політики  в  галузі   вищої  освіти.   

2.  Структура  та  система  вищої  освіти .  повноваження  власника 

3.  Повноваження  власника (власників) щодо  управління  вищим  

навчальним закладом 

4.   Типи  вищих  навчальних  закладів  системи   вищої  освіти. 

5.  Основні  принципи  управління  вищим  навчальним  закладом. 

6.   Ліцензія  та  акредитація   вищого   навчального  закладу. 

       Література  ( 1, 3,  4, 5, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 51, 53, 54, 56) 
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Тема №8 "Управління післядипломною освітою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації державних службовців" (2 год). 

                                              План 

1.  Становлення  сучасної  системи  перепідготовки  та  підвищення  

кваліфікації  кадрів  в  галузі  освіти. 

2.   Завдання  системи  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  

працівників  освіти. 

3.   Зміст  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців  

освіти. 

4.   Роль  і  завдання  Української  Академії  Державного  управління  

при  Президентові України  та  її  філій   в  організації  навчання  кадрів. 

5.   Організація  діяльності  регіональних  центрів  підвищення  

кваліфікації  кадрів. 

6.    Основні  напрями  удосконалення  системи  підготовки  кадрів  

для  державної  служби. 

Література  (1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 49 )  

 

Тема  №9 «Етика працівників освіти та протидія корупції нга 

державній службі» (2 год). 

                                      План 

1. Етичні    та  естетичні принципи в  діяльності  працівників освіти, їх 

     значення для забезпечення ефективного функціонування. 

        2. Державно-політичні і соціально-економічні аспекти боротьби з 

корупцією.Поняття корупції та інших правопорушень, пов»язаних з нею.  

               Література  ( 1, 4-5, 9, 14, 16, 37, 38, 39, 40)  
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Тема №10 "Вища освіта і науково-приоритетні сфери розвитку 

суспільства у ХХІ столітті та Болонський  процес" (2год.). Проведення 

круглого столу.(4 год) 

                                              План 

1.  Темпи  і  межі  розширення  масштабів  розвитку  сучасної  вищої  

освіти. 

2.  Створення  і  розвиток  нових  університетів  та  інших  вищих  

навчальних  закладів. 

3. Нові  тенденції  в  управлінні  вищою  освітою  та  їх  

фінансування. 

4.  Тенденції  розширення  мобільності   та  навчання  за  кордоном. 

5.   Недержавний  сектор  вищої  освіти. 

              6.    Болонська   декларація     від   19   червня 1999 р. – правнича база  

    освітньої інтеграції Європи. 

               7.   Україна і Болонський процес:  

               7.1. Деякі загальні зауваження і аналіз; 

               7.2. Офіційна позиція керівників системи освіти щодо Болонського 

процесу. 

Література   ( 1, 3, 4, 5, 10, 21, 23, 51 – 56) 

 

                                  ТЕМАТИКА  

      НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ ТА НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ  

              до теми №10   для   проведення круглого столу.(4 год) 

1. Еволюція  освітніх систем у минулому і формування сектора 

вищої освіти. 

2. Вища  освіта  в  індустріальну епоху  і  в  суспільстві знань. 

3. Вища  освіта  Європи  напередодні   Болонського процесу. 

4. Спільні та відмінні  риси систем вищої освіти країн - ініціаторів 

Болонського процесу. 

5. Система  освіти  і  вища  освіта  в  Україні. 
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6. Основні  тенденції  розвитку  сучасної  вищої  освіти. 

7. Декларації,  відозви  і  реалії  в  Болонському процесі. 

              8.Вища освіта України в контексті Болонського процесу: 

організаційний і правовий аспект.  

9. Модернізація  вищої  освіти України в умовах Болонського 

процесу:  Аналіз  вітчизняного  досвіду  і  перспективи  розвитку. 

Література: - (Рекомендаційний бібліографічний список до 

Болонського процесу).    
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                                ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Спартанська  і  Афінська  виховні  системи. 

2. Обґрунтувати     обмеженість   Середньовіччя  у принципах  і  

організації    навчання. 

3. Процес  виховання  за  працями  Песталоцці. 

4.   Які національні  ознаки в  системі  виховання  існували  в  епоху   

       Київської  Русі. 

5.   Визначити  основну  ідею  Г.Сковороди. 

6.  Хто  став  ініціатором  ідеї  Г.Сковороди  про  Духовну  Україну? 

7.  Розкажіть  про успіхи  української  національної  системи  виховання  

в  епоху  національного  Відродження (ХУІ – ХУІІІ ст..) 

8.  Назвіть  відомих діячів  науки,  культури  і  освіти  другої половини 

ХІХ – початок ХХ ст.,  які  підхопили  естафету  боротьби  за  національну  

систему  виховання. . 

9.  Розкажіть    як      відбувалось    відродження   української      

національної  школи  після  лютневої  та  жовтневої  революцій  1917 року. 

10.  Основні  засоби  традиційної  народної   виховної  мудрості . 

11.  Назвіть    особливості    філософської    основи      національної    

системи   виховання. 

12. Розкрийте  основні  компоненти  духовності  рідного  народу. 

13.  Назвіть  основні  вимоги  до  особистості  сучасного педагога. 

14.  Що   таке   педагогіка,  як    наука    національного    виховання?  До  

чого  прагне  педагогіка  як  наука,   мистецтво  національного  виховання. 

15. Причини   багатозначності  терміну  «освіта» :  його  основні   

значення   і   сфери  застосування. 

16.  Чим  система  забезпечення  якості  вищої  освіти  в  сучасній  

Україні відрізняється  від  тієї,  що  існувала в  Радянський  період?  

Відповідь     обґрунтуйте. 

17.  Чому   збільшується   кількість  суспільних   вимог  до вищої  освіти  

і  як   система  ВНЗ  відповідає  на  подібні  виклики? 
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18.  Чи   може   «дрібний  бізнес»  стати  серйозним  партнером  

університетів  у    підтримці    фундаментальних     наукових    досліджень?     

Відповідь   обгрунтуйте. 

19.  Чому  більшість країн  світу  намагаються  розширити  приватний  

сектор   вищої  освіти? 

20.  Чому  потреба  в  інтеграції  освітніх  систем  постала  лише  

наприкінці   ХХ   ст.? 

21.  Конституційне        право   -     провідна     галузь     національного   

права   України. 

22.  Перспектива    розвитку      України    як    республіки,   з  

парламентсько- президентською  формою  правління. 

23.  Сучасна     концепція     прав     людини,    її    втілення     в   

Конституцію України. 

24.  Кабінет    Міністрів     України  -   вищий     орган    у     системі     

органів   виконавчої  влади  України. 

25.  Міністерства  та  інші  центральні  органи  у  системі  виконавчої  

влади. 

26.  Державна       влада    -     дійовий       засіб        авторитарної     

організації спільної   діяльності  людей  та  їх  колективів  в  умовах  

громадянського  суспільства. 

27..  Органи     місцевого     самоврядування    як   інституту  

конституційного  права. 

28.  Державне     управління  –  процес    реалізації     державної    влади,       

їЇ динаміка   і  зміст.  

29.  Механізм  державного  управління,  його  основні  елементи. 

30.  Державне  управління  і  поняття,  система,  кваліфікація,   категорії. 

31.  Підвищення     дієздатності     держави    та     державного управління   

в контексті  Послання  Президента  України  до  Верховної  Ради  України. 

32. Особливості      здійснення     державного      управління     та      

місцевого самоврядування  в АРК. 
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33.  Особливості        здійснення     державного      управління    та    

місцевого  самоврядування  в  м. Києві. 

34. Система      місцевого      самоврядування,      її     загальна         

елементна   характеристика. 

35.  Сучасні    проблеми     розвитку   державного    управління   й    

місцевого     самоврядування     в     контексті     конституційної    та   

адміністративної   реформ. 

36.  Право  громадян  України  на  освіту.  Закон України  «Про  освіту». 

37.  Державна  політика  в галузі  освіти.    Закон України  «Про  освіту». 

38.  Державний контроль за  діяльністю  навчальних закладів.   Закон 

України   «Про  освіту». 

39.  Основні  принципи  освіти. Закон України  «Про  освіту».  

40.  Навчально -  виховний    процес   і   громадсько-політична   

діяльність   у навчальних  закладах. Закон України  «Про  освіту». 

41.  Управління  освітою   Закон України  «Про  освіту». 

42.  Органи  управління  освітою. Закон України  «Про  освіту». 

43.  Повноваження  Міністерства  освіти  України  та  міністерств  і  

відомств  України,    яким    підпорядковані     навчальні    заклади.   Закон  

України    «Про  освіту». 

44. Повноваження         Вищої           атестаційної          комісії         

України. -    Закон України   «Про  освіту». 

45.  Повноваження   місцевих    органів    державної   виконавчої   влади      

та   органів    місцевого     самоврядування    в   галузі  освіти.   Закон  

України   «Про  освіту». 

46.  Державні   стандарти   освіти.  Закон України   «Про  освіту». 

47.  Органи    громадського     самоврядування   в    освіті. -  Закон      

України  «Про  освіту». 

48.   Умови       створення         навчальних       закладів. -    Закон         

України     «Про освіту». 
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49.  Керівник        навчального      закладу.  -      Закон України   «Про  

освіту». 

50.  Поняття  системи  освіти.   -     Закон України   «Про  освіту». 

51.  Структура  освіти. -   Закон України   «Про  освіту». 

52.  Освітні  та  освітньо-кваліфікаційні   рівні. -  Закон України   «Про 

        освіту». 

53.  Дошкільна  освіта.  -   Закон України  «Про  освіту». 

54.  Дошкільні  навчальні  заклади.  -  Закон України  «Про  освіту». 

55.  Основні    завдання    законодавства    про    дошкільну    освіту. – 

Закон  України «Про  дошкільну  освіту». 

56.  Державна  політика  у  сфері  дошкільної  освіти.  -   Закон України 

«Про    дошкільну  освіту». 

57. Дошкільна  політика.  Дошкільний  вік. - Закон України «Про   

дошкільну  освіту». 

58.  Система    дошкільної  освіти. - Закон України «Про   дошкільну  

освіту». 

59.  Принципи  дошкільної  освіти. – Закон України «Про  дошкільну 

освіту». 

60.  Завдання  дошкільної освіти.  -    Закон України «Про  дошкільну 

освіту».  

61.  Дошкільний навчальний  заклад  та  його  повноваження. -  Закон 

України «Про  дошкільну  освіту».  

62. Типи  дошкільних  навчальних  закладів. – Закон України «Про  

дошкільну  освіту».  

63.   Статут  дошкільного закладу. – Закон України «Про  дошкільну  

освіту».  

64.   Органи  управління  системою дошкільної  освіти. -  Закон України 

«Про  дошкільну  освіту».  

65.  Основні  завдання органів  управління  системою  дошкільної 

освіти. -   Закон України «Про  дошкільну  освіту». 
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66.  Повноваження  органів  виконавчої  влади  та  органів   місцевого  

самоврядування  в системі  дошкільної  освіти. - Закон України «Про  

дошкільну  освіту».  

67.  Утворення  та  громадське  самоврядування  дошкільного  

навчального  закладу. – Закон  України  «Про  дошкільну  освіту».  

68.  Організація  навчально – виховного  процесу  в  дошкільному  

навчальному  закладі. - Закон  України  «Про  дошкільну  освіту». 

 69.  Науково-методичне   забезпечення  системи  дошкільної    освіти. -  

Закон  України   «Про  дошкільну  освіту».  

70.  Учасники  навчально-виховного  процесу  у  сфері  дошкільної  

освіти. - Закон України «Про  дошкільну  освіту».  

71.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  дошкільної  освіти. – 

Закон України  «Про  дошкільну  освіту».  

72.   Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  дошкільну  

освіту.   – Закон  України  «Про  дошкільну  освіту».  

73.  Загальна  середня    освіта.  -   Закон України  «Про  освіту». 

74.  Середні  навчальні  заклади. -   Закон України  «Про  освіту». 

75.  Основні  завдання  законодавства  України  про  загальну  середню  

освіту. -   Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». 

76.  Загально - освітні  та  інші  навчальні  заклади  системи  загальної  

середньої  освіти. -  Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту».  

77. Організація  навчально – виховного  процесу  у  загальноосвітніх  

навчальних  закладах. -  Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». . 

78. Учасники навчально-виховного  процесу  в загальноосвітніх   

навчальних закладах. -   Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». 

79.  Державний  стандарт загальної  середньої  освіти. - Закон  України  

«Про  загальну  середню  освіту». 

80.  Управління  системою  загальної  середньої  освіти. -    Закон  

України  «Про  загальну  середню  освіту». 
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81.  Науково-методичне  забезпечення  системи  загальної  середньої  

освіти.  -   Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». 

82. Фінансово – господарська  діяльність,  матеріально-технічна  база  

загальноосвітніх  навчальних  закладів. - Закон  України  «Про  загальну  

середню  освіту». 

83.  Міжнародне     співробітництво     у    системі     загальної  середньої  

освіти. -      Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». 

84.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  загальну  

середню  освіту. -   Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту». 

85.  Позашкільна  освіта.  -   Закон України  «Про  освіту». 

86.  Позашкільні  навчальні  заклади. .  -   Закон України  «Про  освіту». 

 87.  Загальні  положення.  -    Закон    України    «Про    позашкільну   

освіту». 

88. Організація  позашкільної  освіти. - Закон    України    «Про     

позашкільну   освіту». 

89. Учасники  навчально-виховного  процесу  в  позашкільному  

навчальному  закладі. -  Закон    України    «Про     позашкільну   освіту». 

90. Фінансово – господарська  діяльність  і  матеріально-технічна  база  

позашкільного  навчального  закладу. -  Закон    України    «Про     

позашкільну   освіту». 

91.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  позашкільної  освіти.  -  

Закон    України    «Про     позашкільну   освіту». 

92.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  позашкільну  

освіту. - Закон    України    «Про   позашкільну   освіту». 

93.  Професійно – технічна  освіта.  -  Закон України  «Про  освіту». 

94.  Професійно - технічні  заклади. - Закон України  «Про  освіту». 

95.  Загальні    положення.  -   Закон  України   «Про   професійно -    

технічну освіту». 

96.  Управління   та   організація   професійно  -  технічної   освіти. -    

Закон  України  «Про   професійно-технічну  освіту». 
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97. Професійно-технічні  навчальні  заклади. - Закон  України   «Про    

професійно -    технічну  освіту».   

98. Організація  навчального процесу в  професійно – технічних  

закладах. –   Закон  України   «Про   професійно -    технічну  освіту». 

99. Зміст  професійно – технічної   освіти. - Закон  України   «Про   

професійно -    технічну  освіту». 

100.  Суб’єкти  професійно -  технічної  освіти. - Закон  України   «Про   

професійно -    технічну  освіту». 

101. Особливий  соціальний  захист  учнів,  слухачів  професійно -  

технічних  закладів. - Закон  України   «Про   професійно -    технічну  

освіту».  

102.  Педагогічні  працівники. -  Закон  України   «Про   професійно -    

технічну  освіту». 

103.  Фінансово -  економічні  відносини  у  галузі  професійно – 

технічної  освіти.  -    Закон   України     «Про    професійно   -    технічну     

освіту». 

104.   Міжнародне  співробітництво  в  системі  професійно – технічної  

освіти. -  Закон   України     «Про    професійно   -    технічну     освіту».  

105.  Відповідальність  за  порушення  Закону  України  «Про  

професійно – технічну  освіту».   -   Закон   України     «Про    професійно   -    

технічну     освіту».  . 

106.  Вища  освіта. Закон України  «Про  освіту». 

107.  Вищі  навчальні  заклади.  -   Закон України  «Про  освіту». 

108.  Напрями    діяльності    вищого  навчального   закладу. -   Закон 

України   «Про  освіту». 

109.  Загальні положення. -  Закон України  «Про  вищу  освіту».  

110.  Структура      вищої     освіти.   -    Закон    України    «Про  вищу   

освіту».    

111.  Стандарти   вищої  освіти. -   Закон    України    «Про  вищу  

освіту».   
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112.  Управління  у  галузі  вищої  освіти. - Закон    України    «Про  

вищу    освіту». 

113.  Вищі      навчальні     заклади.   -    Закон    України    «Про  вищу  

освіту». 

114.  Принципи     управління     вищими    навчальними      закладами. – 

Закон України  «Про  вищу  освіту». 

115.  Структурні     підрозділи      вищого        навчального      закладу.  – 

Закон  України  «Про  вищу  освіту». 

116.  Забезпечення  державою  діяльності  вищих  навчальних  закладів. - 

Закон    України  «Про  вищу  освіту». 

117.  Управління  вищим  навчальним  закладом. - Закон    України  «Про  

вищу  освіту».  

118.   Організація  навчально – виховного  процесу. - Закон    України  

«Про  вищу  освіту».  

119.   Учасники  навчально – виховного  процесу. - Закон    України  

«Про  вищу  освіту».  

120.   Підготовка  наукових  і  науково-педагогічних  працівників. - 

Закон    України  «Про  вищу  освіту».   

121. Наукова  і науково -  технічна  діяльність  у  вищих  навчальних  

закладах. -  Закон    України  «Про  вищу  освіту».  

122. Фінансово -  економічні  відносини  в  системі  вищої  освіти. – 

Закон України «Про  вищу  освіту».  

123.  Державна  політика у  галузі  міжнародного  співробітництва  у  

галузі  вищої  освіти. - Закон    України  «Про  вищу  освіту».   

124.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  вищу  освіту.               

-  Закон  України  «Про  вищу  освіту».  

125.  Наукова  діяльність  у  системі  вищої  школи  освіти. -     Закон 

України    «Про  освіту». 

 126. Загальні  положення. - Закон  України  «Про  наукову  і  науково-

технічну  діяльність». 
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127.  Правовий  статус  суб’єктів  наукової  і  науково-технічної  

діяльності. - Закон     України     «Про     наукову    і   науково-технічну  

діяльність». 

128.  Національна    академія    наук    України   та   галузеві   академії  

наук.  - Закон     України     «Про     наукову    і   науково-технічну  

діяльність». 

129.  Державні  гарантії  діяльності  вчених,  наукових  працівників. -  

Закон     України     «Про     наукову    і   науково-технічну  діяльність».  

130.  Повноваження  суб’єктів державного  регулювання  та  управління  

у  сфері        наукової     і    науково  -  технічної    діяльності. -  Закон     

України       «Про        наукову       і       науково   -   технічну  діяльність».  

131.  Форми  і  методи  державного  регулювання  та  управління  у 

науковій  і  науково-технічній  діяльності. - Закон     України     «Про     

наукову    і   науково-технічну  діяльність».  

132. Автономія        вищого       навчального      закладу.   -    Закон       

України    «Про  освіту». 

133. Післядипломна         освіта    (спеціалізована,     стажування,          

клінічна   ординатура,  підвищення  кваліфікації  та  перепідготовка  кадрів).  

Закон  України  «Про  освіту». 

134.  Заклади  післядипломної  освіти. Закон  України  «Про  освіту». 

135.  Самоосвіта  громадян. Закон  України  «Про  освіту». 

136.  Учасники     навчально – виховного     процесу.     Закон      України  

«Про освіту». 

137. Кадрове   забезпечення  у   сфері    освіти.   Закон    України  «Про  

освіту». 

138. Права    педагогічних    та    науково  -  педагогічних    працівників.  

Закон України  «Про  освіту». 

139. Обов’язки     педагогічних    та     науково –  педагогічних      

працівників.   Закон   України  «Про  освіту». 
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140. Гарантії  держави педагогічним,  науково - педагогічним  

працівникам  та  іншим    категоріям    працівників  навчальних   закладів.   

Закон   України   «Про  освіту».  

141. Фінансово-господарська  діяльність  навчальних  закладів  та  

установ,  організацій,  підприємств  системи  освіти.  Закон  України  «Про  

освіту». 

142.  Міжнародне  співробітництво  у  державній  системі  освіти.      

Закон   України  «Про  освіту». 

 143. Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  освіту.  Закон         

України  «Про  освіту». 

 144.  Корупція  - виклик  українському  суспільству. 

145. Особливості  корупційних  проявів службовими  особами  різних    

державних  органів  та  організацій. 

146. Соціально-економічні заходи  щодо  запобігання  проявам  

корупції: подолання  монополізму  в  соціально-економічній  сфері;  

подолання  дефіциту;  розробка  заходів  щодо  забезпечення  реальної 

інформації  населення  з  питань  економічних  перетворень. 

147.  Етика  державного  управління. 

148.  Основні  етичні  принципи  державної  служби. 

149.  Основні  складові  етичної  культури  державних  службовців. 

150. Ділова  етика  державного  службовця. 

151.  Етична  культура  державних  службовців. 

152.  Кримінальна  відповідальність  державних  службовців, 

передбачена 17  розділом  «Злочини  у  сфері  службової  діяльності». 

153. Адміністративна  відповідальність  державних  службовців  згідно  

із      Законом  України  «Про  боротьбу  з  корупцією». 

154.  Цивільно-правова  відповідальність  державних  службовців. 

155.  Які  принципи  проголошення у  Великій  Хартії  університетів? 

156.  Основні  положення   Лісабонської  конференції 1997 р. 

157.  Основні  положення  Сорбонської  декларації  1998 р. 
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158.  Основні  цілі,  проголошувані  Болонською  декларацією. 

159.  Модель    управління    навчальним    процесом      недержавних  

вищих   навчальних  закладів  в  умовах  Болонського  процесу. 

160.  Вплив     Болонського    процесу     на  систему  навчання  та  

управління  у  сфері  вищої  освіти  України. 

161.  Які  органи   створені для  реалізації  Болонської  Декларації. 

162. Модель  управління  навчальним  процесом  недержавних  вищих  

навчальних  закладів в  умовах  Болонського  процесу. 

163.  Вплив  Болонського  процесу  на  систему  навчання  та  управління 

у  сфері  вищої  освіти  України. 

164.  Болонський   процес :  перспективи   розвитку  вищої  освіти  

України.  
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