
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни  

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА  

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Освітньо-наукова програма «доктор філософії з права» 

Спеціальність 081 Право  

галузі знань 08 Право  

 

Викладач 
Лекції, семінарські заняття консультації: Черняк Олена Юріївна – завідувачка 

кафедри, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Черняк Олена Юріївна. 

Електронна адреса: chernyack.lena@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5104-6648 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=GWlj_NAAAAAJ 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/OlenaCherniakUA 

Тел.: 0979424296  (в робочі дні з 09.00 до 17.00) 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Правове регулювання науково-

педагогічної та наукової діяльності»: 6n2s57z 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57 

ауд. 203: 

Черняк Олена Юріївна: середа з 14.00 до 16.00. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою або 

з використанням інших додатків та онлайн-ресурсів у робочі дні з 9.00 до 17.00 

за погодженням з викладачем. 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом.  

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Правове регулювання науково-педагогічної та наукової діяльності - це 

дисципліна метою якої є одержання поглиблення знань з питань організації та 

правового регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників у сфері наукової діяльності, а також оволодіння додатковими 

навичками просування власних результатів наукової праці. 

 

По завершенню вивчення дисципліни студенти можуть формувати: цілісну 

системи знань про особливості правового регулювання наукових досліджень; 

розкривати методології регулювання; уявлення про різноманіття нормативних 

та підзаконних правових актів, що регулюють організацію, проведення та 

захист результатів наукових досліджень; умінь здійснювати науково-правову 

та організаційну діяльність науковцями усіх галузей знань  

 

mailto:chernyack.lena@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5104-6648
https://scholar.google.com/citations?user=GWlj_NAAAAAJ
https://independent.academia.edu/OlenaCherniakUA
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Цілі навчальної дисципліни. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач доктора філософії повинен оволодіти: загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору для забезпечення власної науково-дослідницької 

діяльності та  захисту від неправомірних посягань. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 загальні принципи і підходи до правового забезпечення наукових 

досліджень у нашій державі; 

 джерела правового регулювання наукових досліджень; 

 понятійно-термінологічний апарат; 

 специфіку правового регулювання наукових досліджень; 

 інформаційні системи наукових досліджень; 

 вимоги до основних етапів наукових досліджень; 

 основи правового регулювання організаційних заходів щодо захисту 

результатів наукових досліджень.. 

 

вміти: 

 використовувати нормативні та підзаконні акти правового регулювання 

наукових досліджень; 

 проводити та впроваджувати наукові дослідження у відповідності до 

нормативно-правових вимог; 

 аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти щодо організації 

науково-дослідницької роботи. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності :  

 ЗК-7 Здатність розуміти основи науково-педагогічної діяльності, 

комунікувати, зрозуміло доносити інформацію до підготовленої або 

непідготовленої аудиторії, навчати інших, викладати навчальні дисципліни 

Результати 

навчання 

Здобувач освіти повинен продемонструвати такі результати навчання: 

РН-7. Викладати юридичні навчальні дисципліни, зрозуміло доносити 

інформацію до підготовленої або непідготовленої аудиторії 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ОК 6. Методологія наукових досліджень у галузі 

права, ОК 7 Академічна доброчесність та захист права інтелектуальної 

власності, ОК 8 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ВК 22. Організаційні та правові засади підготовки і захисту 

дисертації. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 70 години, 

лекційних - 12 години, семінарських - 8 години.  

Форма навчання  Денна/заочна  

Мова 

викладання 
Українська 
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Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/17 

Тема 1. Правовий 

статус науково-

педагогічних, 

наукових працівників 

в закладах вищої 

освіти та наукових 

установах 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

Денна 

Лекція 1– 1,7 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС –5 

Заочна 

Лекція 1– 0,8 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС –10 

 

4/2/19 

Тема 2. Професійна 

діяльність науково-

педагогічних 

працівників 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

Денна 

Лекція 2– 3,3 

Лекція 3– 5,0 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС –5 

Заочна 

Лекція 2–1,7 

Лекція 3– 2,5 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС –10 

 

2/2/17 

Тема 3. 

Характеристика 

нормативно-

правового 

забезпечення 

організації та 

здійснення наукової 

діяльності в Україні 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

 Денна 

Лекція 4– 6,7 

Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС –5 

Заочна 

Лекція 4– 3,3 

Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС –10 

 

4/2/17 

Тема 4. Організаційно 

правове забезпечення 

наукової діяльності 

науково-

педагогічного 

працівника 

Під час лекційних занять 

(усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань тощо). 

На семінарських заняттях 

(дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань).  

Денна 

Лекція 5– 8,3 

Лекція 6– 10,0 

Семінарське 

заняття 4– 5 

СРС –5 

Заочна 

Лекція 5– 4,2 

Лекція 6– 5,0 

Семінарське 

заняття 4– 5 
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Самостійні завдання 

(робота з довідковою 

літературою). 

 

СРС –10 

 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Правове регулювання науково-педагогічної та наукової 

діяльності» (розміщені у Google класі «Правове регулювання науково-

педагогічної та наукової діяльності» (код приєднання: 6n2s57z) та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php))  

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Правове регулювання науково-педагогічної та 

наукової діяльності» (розміщені у Google класі «Правове регулювання 

науково-педагогічної та наукової діяльності» (код приєднання: 6n2s57z)  та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)   

Екзамен усний або письмовий (зважаючи на епідеміологічну ситуацію в 

регіоні на час складання іспиту). 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Валєєв Р. Г. Освітнє право України : навч. посібник/ Луганськ, 2011. С. 226. 

URL :http://www.irf.ua/files/ukr/programs/edu/edu_posibnyk.pdf  

2. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. 

посіб. : для студентів ВНЗ / Г. В. Лаврик та ін. Вищий навч. заклад Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; за ред. Г. В. Лаврик.  Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. с. 206 

3. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [текст]: 

навч.посіб. / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко [та ін.]; за ред. Г. В. Лаврик. 

К.: «Центр учбової літератури», 2014.  208 с. 

4. Коваленко Д. В. Теоретико-правові основи освіти [Текст] : навч. посіб. /Д. 

В. Коваленко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015.  324 с.  

5. Освітнє право: навч. посіб. для студентів гуманітарних ВНЗ / [авт. кол. : В. 

В.Астахов, К. В. Астахова (мол.), О. Л. Войно-Данчишина та ін.]; за заг. ред. В. 

В.Астахова; Нар. укр. акад.; Міжнар. фонд «Відродження». Х. : Вид-во НУА,2011. 

188 с. URL : http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/89/1/osvpravo-

np.pdf 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені лекційні заняття (пропущення 

строки виконання завдань за тематикою лекцій) шляхом виконання завдань, 

які надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під час 

онлайн або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує викладання 

лекційного курсу. 

Здобувач вищої освіти відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з 

графіком консультацій в усній формі.  

За умови погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні Здобувач вищої освіти 

відпрацьовує пропущені семінарські заняття (пропущення строки виконання 

завдань за тематикою семінарських занять) шляхом виконання завдань, які 

надаються здобувачу вищої освіти в індивідуальному порядку під час онлайн 

або офлайн консультацій з викладачем, який забезпечує викладання 

семінарських занять. 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
http://elibrary.univer.km.ua/index.php
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/89/1/osvpravo-np.pdf
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/89/1/osvpravo-np.pdf
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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Завдання для відпрацювання пропущених лекційних та/або семінарських 

занять можуть включати виконання таблиць, аналітичних записок, 

опрацювання наукової літератури. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при 

зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Правове регулювання науково-педагогічної та наукової діяльності», є сумою 

балів за лекції, семінарські заняття та самостійну роботу плюс бали, отримані 

під час заліку.  

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного та європейського права 

28 серпня  2020 року, протокол № 1. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Завідувач кафедри ___________ ___О.Ю.Черняк_______________ 

                                                  (підпис)           (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено  

Декан юридичного факультету ___________ ___ С.А.Крушинський_____ 

            (назва факультету)                    (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

31  серпня 2020 року 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – ___ ум.др.арк. 

 

 

 


