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                                         Пояснювальна  записка 
  
       На  сучасному  етапі  соціально-економічного  розвитку  нашого  

суспільства  освіта  стає  пріоритетним  напрямом державної політики  

України. 

      Ст.53  Конституції  України  закріпила  право  громадян  на  освіту.  Повна  

загальна середня освіта оголошена обов’язковою. Держава взяла на себе 

обов’язок забезпечувати доступність і безоплатність  дошкільної,  повної 

загальної  середньої,  професійно-технічної,  вищої  освіти  в  державних  і 

комунальних навчальних закладах; розвиток  дошкільної,  повної  загальної 

середньої, позашкільної,  професійно-технічної,  вищої  і післядипломної  

освіти  різних  форм навчання;  надання  державних  стипендій  та пільг учням 

та студентам. Громадяни  мають  право  безоплатно  здобувати  вищу  освіту  в 

державних  і  комунальних  навчальних закладах на  конкурсній  основі. 

Громадянам,  які  належать  до національних  меншин,  відповідно  до закону  

гарантується  право  на навчання  рідною  мовою  чи на  вивчення  рідної  мови  

у державних і  комунальних  навчальних  закладах  або  через  національні  

культурні  товариства. 

       У  системі вищої  освіти відбулись певні  позитивні зміни. Прийнято Закон 

України “Про вищу освіту”. Оптимізується мережа вищих навчальних закладів 

шляхом їх ліцензування та акредитації, більш повного врахування потреб 

особистості, регіону, держави. 

       Мережа вищої освіти включає 130 університетів, 63 академії, 137 

інститутів, 169 коледжів, 301 технікум та 197 училищ усіх форм власності, що 

здійснюють підготовку кадрів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання. 

       Стаття 4 Закону  України  “Про  освіту”  проголосила,  що  Україна визнає  

освіту  пріоритетною  сферою  соціально-економічного,  духовного  і  

культурного  розвитку  суспільства. Державна  політика  в  галузі  освіти  

визначається  Верховною  Радою  України  відповідно  до  Конституції  
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України  і  здійснюється  органами  державної  виконавчої  влади  та  органами  

місцевого  самоврядування. 

        З  метою забезпечення  реалізації єдиної державної політики в  галузі 

освіти здійснюється державний контроль  за діяльністю закладів освіти  

незалежно  від форм власності. Державний  контроль  проводиться  

центральними  і  місцевими органами управління  освітою  та  Державною  

інспекцією  закладів  освіти при Міністерстві  освіти і  науки  України.  

Положення  про  центральні  державні  органи  управління  освітою,  про  

Державну  інспекцію  закладів  освіти при Міністерстві освіти і  науки  

України, які  затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України. 

      Стаття 3 Закону України “Про дошкільну  освіту”  закріплює  основні  

принципи  державної  політики  у  сфері  дошкільної  освіти.  Так,  держава  

визнає  пріоритетну  роль  дошкільної  освіти та  створює  належні  умови  для 

її здобуття. 

      Державна  політика  у  сфері  дошкільної  освіти  визначається  

Конституцією  України  та  іншими  нормативно-правовими  актами  і  

втілюється  центральними  органами  виконавчої  влади,  органами  виконавчої  

влади  Автономної  Республіки  Крим,  обласних, Київської  та  

Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  місцевими  органами  

виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування. 

      Держава:  надає  допомогу  сім’ї  у  розвитку,  вихованні  та  навчанні  

дитини;  забезпечує  доступність  і  безоплатність  дошкільної  освіти  в  

державних  і  комунальних  дошкільних  навчальних  закладах  у  межах  

державних  вимог  до  змісту,  рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти (базового  

компонента  дошкільної освіти);  піклується  про  збереження  та  зміцнення  

здоров’я,  психологічний і фізичний  розвиток  дітей;  сприяє  розвитку  та  

збереженню  мережі  дошкільних  навчальних  закладів  незалежно  від  

підпорядкування,  типів  і  форм  власності. 
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       Цим  визначається  актуальність, теоретична  і  практична  значущість  

навчальної  дисципліни  “Правовий   аспект  управління  навчальним  

закладом”. 

       Мета  навчальної  дисципліни  - сформувати  у  магістрів  правове  

мислення,  а  також  знання: 

        - сутності    і    соціальної     цінності   державної    влади    як    дійового 

засобу  авторитарної  організації   спільної   діяльності людей та  їх  колективів  

в  умовах  громадянського  суспільства; 

-  державного     управління    як    процесу   реалізації державної влади,   її 

динаміки та змісту; 

        - механізму  державного  управління, його основних елементів (суб’єктів, 

об’єктів, функцій); 

        -  державного  управління в сучасних умовах; 

        -  сутності     та     соціальної   цінності  місцевого  самоврядування як 

демократичної    форми    децентралізації    державно-владних  повноважень та 

однієї з основ конституційного ладу України; 

       -  концептуальних   і    конституційно  -    правових   основ       місцевого 

самоврядування,         його     основних   інститутів:   системи;          правової, 

організаційної, матеріально-фінансової,  територіальної основ; органів і 

посадових осіб;   гарантій і відповідальності  тощо; 

- сучасних      проблем   розвитку   та    взаємодії      державного 

управління     та    місцевого   самоврядування   на місцевому і  регіональному 

рівнях  в  сфері  освіти. 

Студент-магістр повинен знати: 

- систему      і   повноваження       центральних     і      місцевих    органів   

влади в галузі управління освіти; 

- зміст і основні напрямки державної політики в галузі освіти; 

- управління та державний  контроль за діяльністю освітніх закладів; 

- управління дошкільного, загального середнього,  з технічною освітою; 

- управління вищою освітою; 
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- управління післядипломною освітою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації; 

- вищою освітою   і   Болонським процесом  тощо. 

      Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Правовий 

аспект управління навчальним закладом” є лекції,  семінарські заняття та  

самостійна  робота,  іспит. 

      Іспит  проводиться як підсумкова форма контролю рівня засвоєння 

навчальної дисципліни. Основою  його  проведення  є  комплекс запитань і 

завдань, що забезпечують перевірку та  оцінку знань і умінь, засвоєних 

студентами-магістрами у процесі вивчення дисципліни. 
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                                       ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
                                                  дисципліни 
               “Правові  аспекти  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  
          повноваження  центральних і місцевих 
          органів державної  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                                                           
        ХХІ столітті” та Болонський процес.               6       -   10      круг.ст.                          
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Всього по    модулю  -  88,  із них:            20          10          58     
 ВСЬОГО  ПО ДИСЦИПЛІНІ – 108,  із них :    24          12          72 
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                                     ЗМІСТ   ДИСЦИПЛІНИ 

              ”Правові   аспекти  управління  навчальним  закладом” 
 
Загальний модуль 1. Вчення    про       загальні положення 

                                           державного управління   
 
Тема №1.  Концептуальні та конституційні основи  державного 
                   управління  та місцевого  самоврядування. Механізм  
                   державного управління  
 
      Управління  як  соціальне  явище. Влада і  управління. Влада як  суспільна 

функція, дійовий засіб авторитарної організації спільної діяльності людей  та 

їх колективів. Відносини влади (владовідносини). Суб’єкти й об’єкти влади. 

Основні функції суб’єкта влади. Примус  та  авторитет – необхідні ознаки 

будь-якої влади. Управління як процес реалізації влади, її динаміка і зміст. 

Самоврядування (самоуправління) як одна з форм здійснення влади. 

      Державна влада, її генезис і роль в умовах побудови громадянського 

суспільства. Державне управління як процес здійснення державної влади. 

Особливості державного управління в умовах розподілу державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову. Державне управління як процес реалізації 

функцій законодавчої, виконавчої та судової влади. Державне управління як 

процес здійснення виконавчої влади. Особливості конституційної моделі 

державного управління в Україні. 

     Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу, основоположний 

принцип організації публічної влади на місцях у демократичній правовій 

державі. Місцеве самоврядування як форма самоорганізації жителів сіл, селищ, 

міст і територіальних одиниць середнього і регіонального рівнів. Місцеве 

самоврядування як гарантоване державою право і реальна здатність 

територіальних громад (територіальних спільнот громадян) самостійно 

вирішувати питання місцевого значення. Основні принципи місцевого 

самоврядування. Принципи правової, організаційної та матеріально-фінансової 

самостійності (автономії) місцевого самоврядування. Європейська Хартія 
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місцевого самоврядування. Особливості конституційної моделі місцевого 

самоврядування в Україні. 

     Наука про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування як форма 

децентралізації виконавчої влади. Місцеве самоврядування як специфічна 

форма народовладдя, процес здійснення так званої муніципальної влади. 

Сучасні концепції місцевого самоврядування, їх вплив на практику 

державотворення в Україні. Державницька концепція. Громадська концепція. 

Концепція муніципального дуалізму.     

     Поняття механізму державного управління: структурно-організаційний і 

структурно-функціональний підходи. Елементи державного управління: 

суб’єкти, об’єкти, функції. 

     Органи державного управління: поняття, система, класифікація, основні 

елементи правового статусу. Функції державного управління: об’єктивні, 

матеріальні та процесуальні. 

      Проблеми централізації та децентралізації в державному управлінні. 

Основні форми децентралізації: демократична й адміністративна. Місцеве 

самоврядування як демократична форма децентралізації виконавчої влади на 

рівні територіальних громад і органів місцевого самоврядування. 

      Література ( 1, 3, 4, 9, 10,11,12,13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27,28,29, 32,  

                    33, 36 , 45-49) 

 

        Тема №2 “Історико-генетичні витоки  правового виховання”  

        Правове  виховання  в  первісному  суспільстві  та  в  Давній  Греції.  

Елементи  правового  виховання  у  Стародавньому  Римі  та  в епохах  

Середньовіччя  і  Відродження.  Педагогічні  ідеї  епохи  Нового  часу  та  

Просвітництва. 

       Розкриття змісту найдавнішої системи виховання Київської Русі (ІХ- 

кінець ХІІІ ст.);  Литовсько-польської доби (початок ХІУ – початок ХУІ ст.);  

Козацької держави 1648-1654 рр.; Московсько-російської (середина ХУІ- 

початок ХХ ст..); виховна система в часи Радянської влади (1917-1991 рр.); 
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становлення та  розвиток системи виховання в Україні: теоретичний аналіз 

періоду 1991 – 2010 рр. 

        Визначення  основної  ідеї  Г.Сковороди.  Хто  став  ініціатором  ідеї  

Г.Сковороди  про  Духовну  Україну? 

Філософські основи національного виховання (К.Д.Ушинський, 

П.П.Блонський, В.О.Сухомлинський); Національна психологія; Національний 

характер і темперамент; Національний спосіб мислення; Народна мораль, 

етика, естетика, правосвідомість, національна філософія, етнософія),  

світогляд, ідеологія, свідомість і самосвідомість. 

Роль, цілі та  завдання системи виховання та  основні шляхи, засобами:  

Рідна мова, Родовід, Рідна історія, Краєзнавство, Природа рідного краю, 

Народна міфологія, Фольклор, Національне мистецтво, Народний календар; 

Національна символіка, Народні прикмети, Вірування, Релігійні виховні 

традиції, Родинно-побутова культура, Національні традиції, звичаї і обряди. 

      Студент (вихованець) і педагог в  системі національного виховання. 

      Література ( 1, 3, 30,  36, 37 ) 

 

Змістовний модуль П.  Система і повноваження центральних і 

місцевих органів державної влади в галузі управління освіти 

 
      Тема 3. Зміст і основні напрями державної політики в галузі освіти.   

     Державний контроль за діяльністю дошкільних, загально-середньої освіти 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Основні принципи 

державної політики в галузі вищої освіти: доступності та конкурсності  

здобуття  вищої освіти кожним громадянином України;  незалежність здобуття 

вищої освіти від впливу політичних партій; громадських і релігійних 

організацій, інтеграції системи вищої освіти України у  світову систему вищої 

освіти при збереженні і розвитку досягнень та  традицій української вищої 

школи; наступності процесу здобуття вищої освіти; державної підтримки 

підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і 
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прикладних наукових досліджень; гласності при формуванні структури та 

обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців. Стратегія та основні 

напрями дальшого розвитку освіти в Україні відповідно  до Указ  Президента 

України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року” від 25 червня 2013 р. № 344/2013. 

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

 

       Тема №4. Створення  системи  державних  органів  управління  та  

органів  громадського  самоврядування  в  галузі  освіти.  

       
       Міністерство освіти і науки України;  міністерства  і відомства України, 

яким підпорядковані заклади освіти; Вища атестаційна комісія України; 

Міністерство освіти Автономної Республіки  Крим; місцеві органи державної 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм 

органи управління освітою та їх головні  завдання відповідно до  Закону 

України “Про освіту”.  

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

 

       Тема №5.  Управління  та  державний контроль за діяльністю освітніх 

закладів.                                       

       Безпосереднє управління  дитячим дошкільним закладом (дитячими 

яслами, дитячими садками)  школами, позашкільними закладами освіти  

директором (завідувачем). Повноваження директора (завідувача); Педагогічна  

рада  як колегіальний орган розгляду основних питань виховної та методичної  

роботи; Батьківські комітети  із числа батьків, учнів та вихованців. 

       Закон України від 10 лютого 1998 року (“Про професійно-технічну 

освіту”) . Директор професійно-технічного закладу, його повноваження по 

навчально-виробничому, навчально-виховному процесу. Вищий колегіальний 

орган – загальні збори  “конференції” в колективі навчального закладу та їх 

завдання.  
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       Управління вищим навчальним закладом (технікуму, училищем) – 1 рівень 

акредитації; коледжем – 2 рівень акредитації;  інститутом, консерваторією, 

академією, університетом – 3 і 4 рівень акредитації (Президент, Ректор, 

Директор тощо). Положення про державний вищий заклад освіти та статуту 

вищого закладу освіти. Дорадчий орган вищого навчального закладу – Вчена 

рада. Положення про Вчену раду вищого закладі освіти. Вищий  колегіальний 

орган  самоврядування закладу освіти – загальні збори або виборчий орган 

(конференція трудового колективу) тощо. 

       В установленому законодавством порядку здійснення    оперативного та  

бухгалтерського  обліку  своєї діяльності (як господарської так і суто 

навчально-виховної). Спеціально контролюючі органи відомчої спрямованості 

– державна інспекція закладів освіти, що утворена при Міністерстві освіти і 

науки України; у галузі бюджетної, фінансової дисципліни, додержання  

природно-охоронного законодавства та інші  - органи місцевого 

самоврядування , виконавчої влади і спеціальні  контролюючі органи – органи 

міжвідомчого та  над відомчого  контролю. 

       Література ( 1, 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23) 

 

       Тема №6.  Управління  дошкільною,  загальною середньою, 

професійно-технічною освітою. 

        Закон України “Про дошкільну освіту” від 11 липня 2001 р. та його 

правові, організаційні та фінансові засади;  завдання дошкільної освіти;  

система дошкільної освіти; принципи дошкільної  освіти;  управління системи 

дошкільної освіти. 

       Закон України “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 р. 

Завдання загально-середньої освіти;  система загально-середньої освіти;  

управління системою загальної середньої  освіти. 

       Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10  лютого 1998 р. 

Система професійно-технічної освіти; управління професійно-технічною 

освітою;Типи професійно-технічних закладів;  Повноваження Ради Міністрів 
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Автономної Республіки Крим, обласних  Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій в галузі управління професійно-технічною 

освітою. 

       Література ( 1,  6, 7, 8, 12) 

 

       Тема №7.  Управління вищою освітою. 

       Закон України  “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р.  № 1556-VII, його 

правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої 

освіти, створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб 

суспільства  і  держави у  кваліфікованих фахівцях. Державна політика в галузі 

вищої освіти. Принципи державної політики в галузі вищої освіти. Реалізація  

державної політики в  галузі вищої освіти. Структура вищої освіти (освітні 

рівні, освітньо-кваліфікаційні рівні).  Спеціально-уповноважений центральний 

орган  виконавчої влади  в галузі освіти і науки -  Міністерство освіти і науки 

України  та  його  функції. Повноваження  власника (власників)  щодо 

управління  вищим навчальним закладом. Статут вищого навчального закладу. 

Акредитація вищих навчальних закладів.  Вищі навчальні  заклади:  

університет,  академія, інститут, консерваторія (музична академія), коледж, 

технікум (училище). Роль  ліцензій в освітній діяльності  напряму,  

спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня та  обсяги  підготовки,  термін 

дії  ліцензії  тощо.  

     Література ( 1, 3,  4, 5, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 51, 53, 54, 56, 58, 63) 

     Тема №8. Управління  післядипломною  освітою,  перепідготовкою і 

підвищенням кваліфікації. 

        Система  післядипломного  навчання.  Створення  і  діяльність  системи  

підготовки  та  вдосконалення  кадрового  потенціалу  вищих  шкіл  і  науково-

дослідницьких  закладів.  Диверсифікація  аспірантури (підготовка  кандидатів  

наук)  та  докторантура. 

       Указ  Президента  України  від  30  травня  1995 р., № 398/95 “Про систему  

підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  державних  
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службовців”.  Утворення  Української  Академії  державного  управління.  

Створення  центрів  підвищення  кваліфікації  державних  службовців; вищих  

навчальних закладів  з  підготовки  і  перепідготовки  фахівців  державного  

управління. 

       Постанова  КМ України  від 8 лютого 1997 р. №167 “Положення  про  

систему  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  державних  

службовців”;  “Положення  про  єдиний  порядок  підготовки,  перепідготовки  

та  підвищення  кваліфікації  керівників державних  підприємств, установ  і  

організацій”. Концепція  реформування  системи  перепідготовки  та  

підвищення  кваліфікації  працівників  державної  податкової  служби  України   

на  2010 рік ( Наказ ДПА  України  від  30  лип. 2002 р. №  355.).   

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

 
        Тема № 9.  Етика  працівників  освіти   та  протидія  корупції  на  

державній  службі. 

        Етичні та  естетичні  принципи  службової  діяльності, їх значення  для  

забезпечення  ефективного  функціонування  державної  служби.  Етичний  

кодекс  державної  служби,  його  сутність,  складові,  порядок  розробки  і  

впровадження.  Загальні  правила  поведінки  державного  службовця,  їх  зміст  

і  характеристика. Обов’язки  державних  службовців.  Обов’язок  

декларування  доходів  державними  службовцями.  Мета  декларування  та  

його  нормативно-правове  забезпечення.  Загальні  вимоги  до  державних  

службовців.  Обмеження,  пов’язані  з  перебуванням  на державній  службі.   

Заборони  державним  службовцям  на  заняття  підприємницькою  діяльністю  

безпосередньо або  через  посередників,  крім  випадків,  передбачених  

чинним  законодавством.  Заборона  на  участь  у страйках  і  здійснення  

інших  дій,  які  перешкоджають  нормальному  функціонуванню  державного 

органу.  Заборона  на  участь  у  громадських  об’єднаннях  і  політичних  

партіях  службовцям  спеціальних  видів  державної  служби :  служби  

безпеки,  органів  внутрішніх  справ  та  ін.  Державно-політичні  і  соціально-
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економічні  аспекти  боротьби  з  корупцією. Поняття  корупції  та  інших  

правопорушень, пов’язаних  з  корупцією.  Порушення  спеціальних  

обмежень,  вимог  фінансового  контролю, незастосування  санкцій  у  боротьбі  

з  корупцією,  невиконання  обов’язків  по  боротьбі  з  корупцією  Фактори  

запобігання  поширенню  корупції:  політичний,  нормативно-правовий,  

організаційний,  економічний,  кадровий, морально-психологічний. Здійснення  

контролю  за  дотриманням  порядку  подання  декларацій  і  відомостей  про  

фінансові  зобов’язання.  Особливості  юридичної  відповідальності  

державних  службовців.  Поняття  юридичної  відповідальності  на  державній  

службі. Види  відповідальності  державних службовців:  дисциплінарних,  

адміністративна (цивільно-правова),  матеріальна;  кримінальна. 

Відповідальність  державного  службовця  та її  види.  Юридична  

відповідальність  за  виконання  роботи  на  умовах  сумісництва,  ненадання  

або  затримка  у  наданні  неповної  або  недостовірної  інформації,  

неправомірне  втручання  посадової  особи  в  діяльність  іншої  особи  або  

державного  органу  з метою  перешкодити  виконанню  ними  своїх  

повноважень,  порушення  будь-якого  спеціального  обмеження  або  

заборони.  Особливості  і  підстави  дисциплінарної  відповідальності  

державних  службовців.  Адміністративна  відповідальність  за  використання  

з  неслужбовою  метою  державних  транспортних  засобів, наданих  у  

службове  користування  приміщень, засобів  зв’язку,  техніки  чи  іншого  

майна.  Кримінальна  відповідальність.  Відмежування  корупційного  діяння  

від  службових  злочинів,  передбачених  розділом  ХУІІ КК України. 

       Поняття  корупції  та  корупційних  діянь;  Попередження  корупції;  

відповідальність  за  корупційні  діяння  та  інші  правопорушення,  пов’язані  з  

корупцією.  Усунення  наслідків  корупційних діянь  та  інших  

правопорушень,    пов’язаних   з  корупцією.  Контроль  і  нагляд  за  

виконанням  законів  у  сфері  боротьби  з  корупцією. 

       Література ( 1, 4-5, 9, 14, 16, 37, 38, 39, 40) 
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       Тема  № 10.   Вища   освіта   і    наука - пріоритетні  сфери  розвитку  

суспільства у  ХХІ столітті  та  Болонський процес. 

       Поетапна  реалізація державної політики у  сфері вищої освіти і  науки. 

Діяльність Міністерства освіти і науки,  Центральних органів виконавчої 

влади, вищих навчальних закладів у 2002-2011 рр.  Закон України “Про  вищу 

освіту”;  система заходів щодо  удосконалення правил прийому  до вищих 

навчальних  закладів,  диверсифікація  структури та обсягів  підготовки 

фахівців до  потреб особистості,  регіону та  держави в цілому. Практичне 

завершення  провадження системи ступеневої  підготовки  фахівців різних  

освітньо-кваліфікаційних  рівнів. Поліпшення  післядипломної  освіти.  

Впровадження нової  концепції розвитку системи підготовки  кандидатів і  

докторів наук.  Чіткий  механізм формування  складу керівників  вищих  

навчальних  закладів. Вдосконалення  мережі  вищих  навчальних  закладів  на  

регіональному  та  державному  рівнях. Реалізація  Послання Президента  

України  до Верховної  Ради  України “Концептуальні  засади  стратегії  

економічного та  соціального  розвитку України на 2002-2011 рр.. 

“Європейський  вибір і Національна  доктрина розвитку  України”.  Основні  

Положення   Болонського   процесу.  

       Література ( 1, 3, 4, 5, 10, 21, 23, 51 - 126)    
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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    
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     як  система  ВНЗ  відповідає  на  подібні  виклики? 

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    із  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”, ст.3. 

37.  Державна  політика  в галузі  освіти.  Закон України  “Про  освіту”, ст.4. 

38. Державний контроль за  діяльністю  навчальних закладів.  Закон      

України “Про  освіту”, ст.5. 

39.  Основні  принципи  освіти. Закон України  “Про  освіту”, ст.6.  

40.  Навчально -  виховний    процес   і   громадсько-політична   діяльність      у 

навчальних  закладах. Закон України  “Про  освіту”, ст.8. 

41.  Управління  освітою   Закон України  “Про  освіту”, ст.10. 

42.  Органи  управління  освітою. Закон України  “Про  освіту”, ст.11. 

43.  Повноваження  Міністерства  освіти  України  та  міністерств  і  відомств  

України,  яким    підпорядковані     навчальні    заклади.   Закон  України   

”Про  освіту”, ст.12. 

44. Повноваження  Вищої  атестаційної   комісії  України.  -  Закон   України   

“Про  освіту”, ст.13. 

45.  Повноваження   місцевих   органів    державної   виконавчої   влади      та  

органів    місцевого   самоврядування    в   галузі  освіти.   Закон  України  

“Про  освіту”, ст.14. 

46.  Державні   стандарти   освіти.  Закон України   “Про  освіту”, ст.15. 

47.  Органи    громадського   самоврядування   в    освіті. -  Закон      України   

“Про  освіту”, ст.16. 

48.   Умови       створення    навчальних       закладів. -    Закон         України     

“Про освіту”, ст.18 

49.  Керівник  навчального  закладу. - Закон України  “Про освіту”,   ст.20. 

50.  Поняття  системи  освіти.   -     Закон України   “Про  освіту”, ст.28. 
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51.  Структура  освіти. -   Закон України   “Про  освіту”, ст.29. 

52.  Освітні  та  освітньо-кваліфікаційні   рівні. -  Закон України   “Про освіту”,   

ст.30. 

53.  Дошкільна  освіта.  -   Закон України  “Про  освіту”, ст.33. 

54.  Дошкільні  навчальні  заклади.  -  Закон України  “Про  освіту”, ст.34. 

55.  Основні    завдання    законодавства    про    дошкільну    освіту. – Закон  

України  “Про  дошкільну  освіту”. – Ст. 2. 

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

дошкільну  освіту”. – Ст. 3. 

57. Дошкільна  політика.  Дошкільний  вік. - Закон України “Про дошкільну 

    освіту”. – Ст. 4. 

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

освіту”. – Ст. 5. 

59. Принципи  дошкільної  освіти. – Закон України “Про  дошкільну   освіту”.-  

Ст..6. 

60. Завдання дошкільної освіти. - Закон України “Про  дошкільну освіту”. 

     -  Ст.7. 

61.Дошкільний навчальний  заклад  та  його  повноваження. -  Закон     України 

“Про  дошкільну  освіту”. – Ст..11. 

62.Типи дошкільних  навчальних  закладів. – Закон України “Про   дошкільну  

освіту”.  Ст.. 12. 

63.  Статут  дошкільного закладу. – Закон України “Про  дошкільну    освіту”. 

Ст..13. 

64. Органи  управління  системою дошкільної  освіти. -  Закон України “Про  

дошкільну  освіту”. Ст..17. 

65. Основні  завдання органів  управління  системою  дошкільної освіти. -  

      Закон України “Про  дошкільну  освіту”. Ст..18. 

66. Повноваження    органів    виконавчої    влади  та    органів   місцевого 

       самоврядування    в   системі    дошкільної   освіти. – Закон  України   “Про 

дошкільну  освіту”. Ст.19. 
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67. Утворення   та   громадське   самоврядування  дошкільного  навчального 

       закладу. – Закон  України  “Про  дошкільну  освіту”. Ст. 20. 

68. Організація     навчально     –    виховного     процесу    в     дошкільному  

       навчальному  закладі. - Закон  України  “Про  дошкільну  освіту”.  Ст. 

22,23,24. 

69. Науково-методичне   забезпечення  системи  дошкільної    освіти. -Закон  

      України   “Про  дошкільну  освіту”.  Ст..25,  26. 

70.  Учасники  навчально-виховного  процесу  у  сфері  дошкільної  освіти. -  

      Закон України “Про  дошкільну  освіту”. Ст. 27, 28, 29, 30, 31, 32,  36. 

71. Міжнародне  співробітництво  у  системі  дошкільної  освіти. – Закон 

      України  “Про  дошкільну  освіту”.  Ст..40. 

72.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  дошкільну  освіту.   

      – Закон  України  “Про  дошкільну  освіту”. Ст. 41. 

73.  Загальна  середня    освіта.  -   Закон України  “Про  освіту”, ст.35. 

74.  Середні  навчальні  заклади. -   Закон України  “Про  освіту”, ст.36. 

75. Основні    завдання    законодавства  України    про   загальну   середню  

      освіту. -  Закон  України “Про загальну  середню  освіту”. Ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

76. Загально - освітні  та   інші  навчальні    заклади    системи      загальної 

      середньої  освіти. -  Закон  України  “Про  загальну  середню  освіту”. Ст. 8, 

9, 10, 11. 

77. Організація     навчально  –   виховного     процесу   у    загальноосвітніх   

      навчальних  закладах. -  Закон  України  “Про  загальну  середню  освіту”. 

Ст. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

78. Учасники     навчально  -   виховного    процесу    в      загальноосвітніх  

     навчальних закладах. -   Закон  України  “Про  загальну  середню освіту”.  

        Ст.19, 20, 24, 27, 28, 29. 

79.  Державний    стандарт   загальної    середньої    освіти. - Закон  України  

       “Про  загальну  середню  освіту”. Ст.30, 31, 32, 33, 34. 

80.  Управління  системою  загальної  середньої  освіти. -    Закон  України  

“Про  загальну  середню  освіту”. Ст. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 
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81.  Науково-методичне  забезпечення  системи  загальної  середньої  освіти.  

       -   Закон  України  “Про  загальну  середню  освіту”. Ст. 41, 42. 

82. Фінансово – господарська  діяльність,  матеріально-технічна  база  

загальноосвітніх  навчальних  закладів. - Закон  України  “Про  загальну  

середню  освіту”. Ст. 43,  44,  45. 

83.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  загальної  середньої  освіти. -    

       Закон  України  “Про  загальну  середню  освіту”. Ст. 46. 

84.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  загальну  середню  

освіту. -   Закон  України  “Про  загальну  середню  освіту”. Ст. 47. 

85.  Позашкільна  освіта.  -   Закон України  “Про  освіту”, ст.38. 

86.  Позашкільні навчальні  заклади. - Закон України  “Про  освіту”,   ст.39. 

87.  Загальні  положення. - Закон України  “Про  позашкільну  освіту”. Ст. 1,  

       2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

88. Організація  позашкільної  освіти. - Закон    України    “Про     позашкільну   

освіту”.   Ст. 10, 11, 12, 13, 14. 

89. Учасники  навчально-виховного  процесу  в  позашкільному  навчальному  

закладі. -  Закон    України    “Про     позашкільну   освіту”.  Ст. 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25. 

90. Фінансово – господарська  діяльність  і  матеріально-технічна  база  

позашкільного  навчального  закладу. -  Закон    України    «Про     

позашкільну   освіту».  Ст. 26, 27. 

91.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  позашкільної  освіти.  -  Закон   

України    “Про     позашкільну   освіту”.  Ст. 29. 

92. Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  позашкільну  освіту. - 

Закон    України    “Про   позашкільну   освіту”.  Ст. 30. 

93.  Професійно – технічна  освіта.  -    Закон України  “Про  освіту”, ст. 40. 

94.  Професійно - технічні  заклади.  -  Закон України  “Про  освіту”, ст. 41. 

95. Загальні   положення.  -   Закон  України   “Про   професійно -      технічну 

освіту”. Ст. 1, 2, 3, 4,5. 

96.  Управління   та   організація   професійно  -  технічної   освіти. -    Закон 
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       України  “Про   професійно-технічну  освіту”. Ст. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16. 

97. Професійно-технічні  навчальні  заклади. - Закон  України   “Про    

професійно -    технічну  освіту”.  Ст.. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 . 

98.  Організація  навчального процесу в  професійно – технічних  закладах. –  

       Закон  України   “Про   професійно -    технічну  освіту”. Ст. 25, 26, 27, 28, 

29. 

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

-    технічну  освіту”. Ст.30, 31,  32, 33, 34, 35. 

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

професійно -    технічну  освіту”. Ст. 36, 37, 38, 39, 40. 

101.Особливий  соціальний  захист  учнів,  слухачів  професійно -  технічних  

закладів. - Закон  України   “Про   професійно -    технічну  освіту”.  

       Ст. 41, 42, 43, 44.  

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

технічну  освіту”. Ст. 45, 46, 47, 48. 

103. Фінансово -  економічні  відносини  у  галузі  професійно – технічної  

освіти. -  Закон   України  “Про  професійно  -  технічну  освіту”. Ст.49,  

50, 51. 

104. Міжнародне  співробітництво  в  системі  професійно – технічної  освіти. -  

Закон   України     “Про    професійно   -    технічну     освіту”.       

          Ст. 52, 53. 

105.  Відповідальність  за  порушення  Закону  України  “Про  професійно – 

технічну  освіту”.   -   Закон   України     “Про    професійно   -    технічну     

освіту”.   Ст.54. 

106.  Вища  освіта.  Закон  України  “Про  освіту”,  Ст 42. 

107.  Вищі  навчальні  заклади.  -   Закон України  “Про  освіту”. Ст 43. 

108.  Напрями     діяльності           вищого     навчального   закладу. -   Закон  

        України   “Про  освіту”. С.44. 
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109. Загальні положення.- Закон  України  “Про  вищу  освіту”( від     1.07.2014 

р. №1556-УІІ). 

110.  Структура  вищої освіти. -  Закон  України  “Про  вищу  освіту”. 

111.  Стандарти   вищої  освіти. -   Закон    України    “Про  вищу  освіту”.          

112. Управління  у  сфері  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                                  
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       “Про  освіту”. Ст  45. 

126. Загальні  положення. - Закон  України  “Про  наукову  і  науково-технічну  

діяльність”.  Ст.ст. 1, 2, 3. 

127. Правовий  статус  суб’єктів  наукової  і  науково-технічної  діяльності. - 

Закон     України     “Про     наукову    і   науково-технічну  діяльність”. 

         Ст. ст.. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

128. Національна    академія    наук    України   та   галузеві   академії  наук.         

- Закон     України     “Про     наукову    і   науково-технічну  діяльність”. 

Ст. 15. 

129. Державні  гарантії  діяльності  вчених,  наукових  працівників. -  Закон     

України     “Про     наукову    і   науково-технічну  діяльність”.  С. 19, 20, 

21, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 23, 24. 

130. Повноваження  суб’єктів державного  регулювання  та  управління  у  

сфері наукової  і  науково - технічної  діяльності. -  Закон  України       

“Про  наукову  і  науково  - технічну   діяльність”. Ст. 25,26,27,28,29,30. 

131. Форми  і  методи  державного  регулювання  та  управління  у  науковій  і  

науково-технічній  діяльності. - Закон  України  “Про наукову    і   

науково-технічну  діяльність”.  Ст.. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44. 

132. Автономія        вищого       навчального      закладу.   -    Закон       України    

“Про  освіту”, ст. 46. 

133. Післядипломна         освіта    (спеціалізована,     стажування,          клінічна   

ординатура,  підвищення  кваліфікації  та  перепідготовка  кадрів).  Закон  

України  “Про  освіту”, ст. 47. 

134.  Заклади  післядипломної  освіти. Закон  України  “Про  освіту”,ст.48. 

135.  Самоосвіта  громадян. Закон  України  “Про  освіту”, ст.49. 

136. Учасники     навчально – виховного     процесу.     Закон      України  “Про 

освіту”, ст.50. 

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

освіту”,  ст.54. 
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138. Права    педагогічних    та    науково  -  педагогічних    працівників.  Закон 

України  “Про  освіту”.  Ст..55. 

139. Обов’язки     педагогічних    та     науково –  педагогічних      працівників.   

Закон   України  “Про  освіту”  ст. 56. 

140. Гарантії  держави педагогічним,  науково - педагогічним  працівникам  та  

іншим    категоріям    працівників  навчальних   закладів.   Закон   України   

“Про  освіту”.  Ст. 57.  

141. Фінансово-господарська  діяльність  навчальних  закладів  та  установ,  

організацій,  підприємств  системи  освіти.  Закон  України  “Про  освіту”, 

ст.61. 

142.  Міжнародне  співробітництво  у  державній  системі  освіти.      Закон   

України  “Про  освіту”/  ст.64. 

143. Відповідальність  за  порушення  законодавства  про  освіту.  Закон         

України  “Про  освіту”. Ст. 66. 

144. Указ  Президента України “Про Національну стратегію  розвитку освіти  

        в Україні на період до 2021 року” від 25 червня  2013 р. № 344/2013. 

145. “Про затвердження  положення  про  державний  вищий  навчальний  

заклад”  від  5  червня 1996 р. № 1074. 

146. “Про затвердження   положення  про  освітньо-кваліфікаційні  рівні 

(ступеневу  освіту)”. Постанова КМУ   від 20 січня 1998 р. № 65. 

147. Про  заходи  щодо  вдосконалення  системи  вищої  освіти  України : Указ 

Президента  України  від  17  лютого  2004 р. № 199 / 2004. 

148.”Деякі  питання  запровадження  зовнішнього  незалежного  оцінювання 

       та моніторінгу    якості  освіти”. Постанова КМУ  від 25  серпня  2004 р.  

       № 1095. 22.  Коли  і  з  якої  причини  було  прийнято  Велику  Хартію 

       університетів? 

149. Корупція  - виклик  українському  суспільству. 

150.Особливості  корупційних  проявів службовими  особами  різних    

державних  органів  та  організацій. 
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151. 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. 

152.  Етика  державного  управління. 

153.  Основні  етичні  принципи  державної  служби. 

154.  Основні  складові  етичної  культури  державних  службовців. 

155. Ділова  етика  державного  службовця. 

156.  Етична  культура  державних  службовців. 

157. Кримінальна  відповідальність  державних  службовців, передбачена 17  

розділом  ”Злочини  у  сфері  службової  діяльності” (ст.. 364, 365, 366, 

367, 368, 369, 370) 

158. Адміністративна  відповідальність  державних  службовців  згідно  із      

Законом  України  “Про засади запобігання та протидії корупції” (7  квітня  

2011 р. ”. 

159. Цивільно-правова  відповідальність  державних  службовців (Ст.ст. 1166, 

1167, 1173 (2,3,)   ЦК  України). 

160.  Які  принципи  проголошення у  Великій  Хартії  університетів? 

161.  Основні  положення   Лісабонської  конференції 1997 р. 

162.  Основні  положення  Сорбонської  декларації  1998 р. 

163.  Основні  цілі,  проголошувані  Болонською  декларацією. 

164.  Модель    управління    навчальним    процесом      недержавних  

        вищих   навчальних  закладів  в  умовах  Болонського  процесу. 

165. Вплив  Болонського    процесу  на  систему  навчання  та  управління   у   

сфері  вищої  освіти  України. 

166.  Які  органи   створені для  реалізації  Болонської  Декларації. 

167. Модель  управління  навчальним  процесом  недержавних  вищих  

навчальних  закладів в  умовах  Болонського  процесу. 

168.  Вплив  Болонського  процесу  на  систему  навчання  та  управління  у  

сфері  вищої  освіти  України. 
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169.  Болонський   процес :  перспективи   розвитку  вищої  освіти  України.  
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