
Освітнє право 
Тип дисципліни: за вибором студента 
Семестр: другий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 
лекції – 16, семінарські заняття – 16. 
Лектори: к. юрид. н., доцент Дмитришин Ю.Л. 
Результати навчання:  
мати уявлення про : 
–  роль і завдання освіти в сучасному суспільстві;  
–  основні особливості зарубіжних освітніх система;  
–  основи державної політики і права в галузі освіти;  
–  особливості правового регулювання освітньої діяльності;  
– основні принципи формування нормативно-правового забезпечення освіти;  
знати :  
– основні поняття освітнього права;  
– основні законодавчі та нормативні акти у галузі освіти;  
– нормативно-правові та організаційні основи діяльності освітніх установ  
і організацій;  
– цілі та завдання освітніх установ і організацій;  
– основні права учасників освітнього процесу;  
– основні правові акти міжнародного освітнього законодавства;  
уміти:  
– використовувати отримані знання в освітній практиці;  
– оцінювати якість реалізованих освітніх програм на основі чинних нормативно-правових 
актів;  
– вирішувати завдання управління навчальним процесом на рівні освітньої установи та її 
підрозділів;  
– аналізувати нормативні правові акти у галузі освіти і виявляти можливі суперечності. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– правознавство; 
– політологія; 
– порівняльне правознавство; 
– права людини; 
Зміст навчальної дисципліни:  
Поняття, предмет та методи освітнього права. Система освіти в Україні. Джерела 
освітнього права України. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Запровадження в 
Україні положень Болонської декларації. Учасники освітніх правовідносин та їх правовий 
статус. Правове положення ВНЗ. Право інтелектуальної власності у ВНЗ.  
Рекомендована література:  
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«Політехніка», 2003. – 200 с. 
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в) додаткова 

7. Атаманова Ю. Правові проблеми передачі інноваційних продуктів до статутних фондів 
господарських товариств / Ю. Атаманова // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – 
№ 2. – С. 118–122. 
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9. Бублик В. А. Проблема систематизации законодательства об образовании: научное 
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2003. – № 1. – С. 109–111.  
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Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен – у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
 
Мова навчання:  
українська. 
 
Кафедра: 
правознавства, соціології та політології. 
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