
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Спецкурс 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні 

Автор(-и) / розробник(-и) Супрун В’ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів Для працівників загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, 

післядипломної педагогічної освіти, для працівників позашкільної освіти, для працівників психологічних 

служб,  центрів професійного розвитку педагогічних працівників,  для працівників позашкільної освіти, 

для працівників з питань цифровізації, дистанційної освіти. 

Мета програми Метою спецкурсу «Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні» є засвоєння знань про: 

конституційні засади державного управління освітою як галузі соціального  управління і державної  

діяльності; основи організаційно-управлінського та правового регулювання освітньої діяльності в 

Україні; основні напрями нормативно-правового забезпечення управління освітніми змінами в Україні; 

передумови та зміст освітніх змін в Україні, їх нормативно-правове забезпечення; систему джерел 

освітнього законодавства, державне регулювання та особливості управління у сфері освіти; забезпечення 

якості надання освітніх послуг; формування умінь застосовувати нормативно-правові і нормативно-

організаційні джерела в управлінській, методичній та педагогічній діяльності. 

Коротка анотація змісту 

програми 

У результаті вивчення даного спецкурсу слухачі зможуть опанувати: конституційні засади державного 

регулювання освітньої діяльності в Україні; норми сучасного освітнього законодавства як основи 

правового регулювання сфери розвитку освіти та забезпечення якості надання освітніх послуг;  

провадження інноваційних форм, сучасних підходів до управління розвитком  у сфері освіти, нової 

системи контролю якості освіти. 

Слухачі засвоять ознаки та складові права на освіту, гарантії права на освіту, принципи освітнього права; 

сформують знання щодо сучасного стану нормативно-правового забезпечення управління освітніми 

змінами в Україні. 

Слухачі ознайомляться з передумовами освітніх змін в Україні та їх нормативно-правового забезпечення 

і механізмами, за допомогою яких держава забезпечує розвиток освіти, контролю якості освіти; сферою 

макрополітики та мікрополітики освітніх змін, а також 

напрямами реформування освіти: середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової 

передвищої, вищої освіти та створення нової системи управління і фінансування науки. 

Обсяг програми 4 години 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна,  дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: нормативно-правова. Спеціальні (фахові, 

предметні, посадово-функціональні) компетентності: науково-методична; інноваційно-дослідницька, 



 

розвитку / формування інформаційно-комунікаційна. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво 


