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Модуль 4 (1 ЄКТС, 30 год) 
Автономія університету: політика ЄПВО та сучасний стан в Україні 

Автор 
Світлана Калашнікова 

Результати 
навчання 

 Оцінювати рівень автономії університетів України, констатувати наявні 
виклики  

 Оцінювати рівень автономії університетів країн ЄС, констатувати наявні 
тенденції 

Лекція-презентація (2 год.) Автономія університетів в ЄПВО: визначення, складові, показники, 
тенденції 

Семінар (2 год.) Автономія університетів України: законодавчі основи, виклики та 
тенденції 

 
 
Практичне (2 год.) 
Тема – Автономія 
університетів України 

Завдання 

 Ознайомитися з джерелами 7 та 8 

 Обрати для аналізу одну з чотирьох складових університетської 
автономії  

 Оцінити рівень автономії університетів України (обраної складової) 
за показниками “The Autonomy Scorecard 2010”, зазначивши 
відповідні положення Закону України «Про вищу освіту» (джерело 
6) 

Самостійна робота (18 год.) 
Тема – Автономія 
університетів України 

Завдання 

 Ознайомитися з джерелами 1-4 

 Обрати для аналізу 1 провідний за пріоритетом власного 
дослідження університет з країни ЄС  

 Ознайомитися з даними щодо рівня автономії університетів в 
обраній країні за показниками “The Autonomy Scorecard 2010” та 
даними EUA (джерело 5) 

 Навести приклади з діяльності обраного університету, що 
підтверджують зазначений рівень автономії   

Проміжний контроль (залік) 
(4 год.) 

 Консультація (2 год.) 

 Захист (презентація) (за результатами виконання завдання 
самостійної роботи (2 год.) 

Підсумковий контроль 
(2 год.) 

 Тест (1 год. / модуль) 

 Захист (за навчальною дисципліною) (1 год. /модуль) 
Джерела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. University Autonomy in Europe I. https://eua.eu/resources/publications/408:university-
autonomy-in-europe-i-exploratory-study%C2%A0.html  

2. University Autonomy in Europe II. The Scorecard 
https://eua.eu/resources/publications/401:university-autonomy-in-europe-ii-the-
scorecard.html  

3. University Autonomy in Europe III. Country Profiles. 
https://eua.eu/resources/publications/351:university-autonomy-in-europe-iii-country-
profiles.html   

4. University Autonomy in Europe II. The Scorecard 2017 
https://eua.eu/resources/publications/350:university-autonomy%C2%A0in-europe-iii-
%C2%A0the-scorecard-2017.html  

5. University Autonomy On-line Tool. https://www.university-autonomy.eu 
6. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
7. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: 

Навчальний посібник / С. Калашнікова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с. С. 19-
21. https://ihed.org.ua/wp-

https://eua.eu/resources/publications/408:university-autonomy-in-europe-i-exploratory-study%C2%A0.html
https://eua.eu/resources/publications/408:university-autonomy-in-europe-i-exploratory-study%C2%A0.html
https://eua.eu/resources/publications/401:university-autonomy-in-europe-ii-the-scorecard.html
https://eua.eu/resources/publications/401:university-autonomy-in-europe-ii-the-scorecard.html
https://eua.eu/resources/publications/351:university-autonomy-in-europe-iii-country-profiles.html
https://eua.eu/resources/publications/351:university-autonomy-in-europe-iii-country-profiles.html
https://eua.eu/resources/publications/350:university-autonomy%C2%A0in-europe-iii-%C2%A0the-scorecard-2017.html
https://eua.eu/resources/publications/350:university-autonomy%C2%A0in-europe-iii-%C2%A0the-scorecard-2017.html
https://www.university-autonomy.eu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets._Kalashnikova.S_2016_46c.pdf


  

content/uploads/2018/09/rozvitok_lidersk_potencialu_Universitets._Kalashnikova.S_2016_
46c.pdf   

8. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку лідерського потенціалу 
університетів у контексті глобального лідерства (частинна І): препринт (аналітичні 
матеріали) / Авторський колектив: О. Боднарук, К. Жданова, С. Калашнікова, С. 
Курбатов, О. Паламарчук, І. Прохор, О. Щербакова; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: 
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – 153 с. – С. 4-14. https://ihed.org.ua/wp-
content/uploads/2018/09/Analiz_dosvidu_rozvitku_lider-
potenc_UNIVERs_ch1_2015_153p_IBO_avtors-kolektiv.pdf  
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