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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

3 кредити / 90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (16 год.),самостійна 

робота (54 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.),самостійна робота 

(80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Студенти несуть відповідальність за 

розуміння політики УДПУ ім. Павла Тичини щодо академічної 

доброчесності (Кодекс академічної доброчесності) та її дотримання. 

Незнання правил навчання, недостатнє їх розуміння, брак часу на 

виконання завдань курсу, виконання "не тих завдань" або особиста 

перевантаженість студента не є прийнятними виправданнями. 

Порушення правил академічної доброчесності не допускається. 

Відвідування занять. Обов’язковим є відвідування 70% занять 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Цей курс поєднує 

лекційні та семінарські заняття зі значним дискусійним 

компонентом. Студенти курсу погоджуються ставитися до участі в 

дискусіях так само відповідально, як і до домашніх завдань. 

Активні дискусії значною мірою сприяють розумінню проблем 

застосування міжнародного права в реальному контексті. Для 

успішного обговорення тематики курсу необхідним є виконання 

додаткових завдань на самостійне опрацювання матеріалів курсу 

(читання). Очікується, що всі завдання для читання будуть 

виконуватися студентами до відвідування відповідних занять; у 

свою чергу, викладач зобов’язується допомогти прояснити 

складнощі, які виникають у процесі вивчення дисципліни і 

забезпечити максимально стимулюючу обстановку для обміну 

ідеями та аналізу практичних ситуацій (case study). Внесок 

студентів у проведення занять так само важливий  для кінцевої 

успішності, як і будь-який інший аспект цього курсу. 

Предмет вивчення 

дисципліни. 

Предметом вивчення є система нормативних документів сфери вищої 

освіти;  установчі документи вищого навчального закладу;  види і 
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процедури юридичної відповідальності; правові основи регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, соціального захисту та 

соціальної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в 

закладах освіти 

Мета вивчення дисципліни. Мета - надання студентам необхідної системи знань з правових 

аспектів вищої освіти; створення певних умов для вивчення та 

впровадження в життя освітянського законодавства; сприяння 

вивченню ними практики його застосування. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати правові та інституціональні виміри співробітництва 

України та ЄС, виявляти перспективи та наслідки сучасних 

інтеграційних процесів і місця в них України.  

Оперативно та ефективно орієнтуватися в нормативній базі, 

розрізнення джерел права із врахуванням їх юридичної сили та 

ієрархії, вирішувати проблеми конкуренції норм законодавства. 

Визначати власну позицію щодо функції права у суспільстві, 

правомірної та неправомірної поведінки, юридичної відповідальності 

за правопорушення, визначення чеснот громадянина правової 

демократичної держави.  

Планувати та організовувати правовиховну роботу у відповідності з 

основними педагогічними закономірностями та принципами, 

розвивати емоційно-мотиваційну сферу, формувати правову культуру 

у суб'єктів навального процесу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність засвоювати та використовувати комплекс знань із світової 

та національної культури; залучатися до культури через процес 

духовного спілкування та відчуттів; засвоювати культуру у 

співтворчості; виробляти моделі поведінки орієнтовані на 

загальнолюдські цінності.  

Знання теоретичних основ правових дисциплін, нормативної системи 

цінностей, які охороняються правом, що забезпечують ефективне 

вирішення типових професійних завдань.  

Уміння працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати 

нормативно-правові акти, використовувати законодавчі та інші 

правові документи в тому числі іноземними мовами.  

Самоусвідомлення особистої поведінки з огляду права, 

співвіднесення її з вимогами, які висуваються державою й 

суспільством, присвоєння правових цінностей. 

Зміст дисципліни Законодавство України про освіту. Система освіти вУкраїні 

Загальні особливості створення та функціонування окремих 

типів навчальних закладів. 

Реалізація принципів Болонського процесу в країнах Західної Європи 

та в Україні 

Правове забезпечення дошкільної освіти в Україні. 

Правове забезпечення загальної середньої освіти в Україні. 

Правове забезпечення позашкільної освіти в Україні. 

Правове забезпечення професійно-технічної освіти в Україні. 

Правове забезпечення вищої освіти в Україні. 

Правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Правове регулювання соціального захисту та соціальної допомоги 

учасникам навчально-виховного процесу в закладах освіти 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 




