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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Правознавство 

2. Основи безпеки життєдіяльності 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Правові основи освіти 

2. Політологія 

3. Інтелектуальна власність 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основні положення таких нормативно-правових актів як ЗУ „Про освіту”, ЗУ „Про 

вищу освіту”, та інші;  

 основні положення груп нормативно-правових актів щодо акредитації та 

ліцензування закладів освіти та освітніх послуг; 

 особливості найму та звільнення працівників у галузі освіти,  

 основні положення щодо прав та обов’язків осіб на яких спрямована діяльність 

закладів освіти тощо. 

Вміти: 

 належним чином застосовувати у практичній діяльності юридичні терміни 

„освітньо-кваліфікаційний рівень”, „освітній рівень”, „науково-педагогічний працівник”, „базова 

вища освіта”, „повна вища освіта” тощо; 

 провести правовий аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в 

сфері освіти; 

 аналізувати практичну діяльність фахівців та посадових осіб закладів освіти з точки 

зору належного застосування правових норм у повсякденній професійній діяльності; 

 Володіти: 

 навичкою класифікації нормативно-правових актів в освітній сфері різних рівнів та 

чітке розуміння характеру їх взаємодії; 

 навичкою складання локальних нормативно-правових актів, що безпосередньо 

регулюють відносини у рамках закладу освіти.  

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль №1. 

Загальний огляд основ освіти в Україні 

Тема №1. 

Загальна характеристика освітнього права 

1. Історичний розвиток права на освіту в Україні. 

2. Загальна характеристика джерел освітнього права. 

3. Гарантії права на освіту та принципи освітнього права. 

4. Управління закладами освіти. 

Тема №2. 

Загальна характеристика системи освіти в Україні 

1. Системні та структурні елементи освіти, форми її здобуття. 

2. Проблема формування соціальних стандартів освіти. 

Тема №3. 

Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти 

1. Основні історичні етапи інтеграції в межах європейського освітнього простору.  

2. Болонська і Лісабонська декларації: основні положення.  

3. Значення для України впровадження положень Болонської декларації.  

Тема №4. 

Правовий статус учасників освітнього процесу 



1. Правовий статус педагогічних працівників: порядок набуття, основні права та обов’язки, 

атестація. 

2. Правовий статус здобувачів освіти: порядок набуття, основні права та обов’язки.  

Модуль №2. 

Особливості діяльності навчальних закладів 

Тема №5. 

Правовий статус навчального закладу 

1. Навчальний заклад: поняття, види, форми, типи, акредитаційні рівні.  

2. Правовий статус навчальних закладів та його складові.  

3. Особливості правового статусу приватного ВНЗ  

Тема №6. 

Нормативно-правове регулювання  

навчально-виховного процесу та педагогічних відносин 

1. Зміст освіти як об’єкт педагогічних відносин. 

2. Забезпечення якості освіти. 

3. Академічні свободи учасників освітніх правовідносин. Пізнавальна самостійність 

здобувачів вищої освіти. 

4. Форми навчального процесу та види навчальних занять. 

Тема №7. 

Засади правового регулювання коміторних правовідносин, суміжних з педагогічними 

правовідносинами 

1. Характеристика договору про надання освітніх послуг.  

2. Юридичні особливості освітніх послуг.  

3. Економіка освіти.  

Тема №8. 

Основи освітнього законодавства зарубіжних країн 

1. Загальна характеристика законодавства про освіту країн СНД.  

2. Загальна характеристика законодавства про освіту країн ЄС.  
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