
 
Теоретико-правові основи освіти  
Тип дисципліни: за вибором студента 

Семестр: сьомий.  

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: 
лекції –16, практичні – 16.  

Лектори: к. іст. н., доцент Тиміш Л.І.  

Результати навчання: 
- у результаті вивчення курсу є забезпечення усвідомлення студентами значення освіти у 
житті кожної людини, суспільства та людства в цілому, ролі освітнього права як системи 
норм, що впливають на особистість упродовж усього життя. 
- студент вміє аналізувати основні проблеми освітнього права як актуального напряму 
сучасних наукових досліджень,  
- засвоює знання про суб’єктивне право на освіту; 
- аналізує джерела освітнього законодавства, правовідносини з приводу освіти, 
- досліджує систему та стан освіти в Україні. 
Спосіб навчання: аудиторне.  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– політологія;  

– філософія;  

– соціологія;  

Зміст навчальної дисципліни:  

Поняття освіти і права на освіту в Україні. Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти.  
Загальна характеристика системи освіти в Україні. Правовий статус учасників освітнього 
процесу. Правовий статус навчального закладу. 
Рекомендована література:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 
30. 2. Освітнє право : навч. посіб. для студ. гуманітар. 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. – 144 с. 3. Основи 
освітнього права та правове регулювання діяльності навчальних закладів в Україні: навч. 
посіб. / О.М. Байталюк, О.Б. Німко. – К. : Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 71 с. 4. 
Правові основи діяльності вищих навчальних закладів : навч. посіб. / О.М. Стороженко, 
О.Б. Німко. – К. : Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 50 с. 5. Правові основи управління 
освітньою діяльністю : навч. посіб. / О.М. Стороженко, О.Б. Німко. – К. : Видавничий дім 
«Плеяди», 2010. – 55 с.  
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.  

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання індивідуального 
завдання, самостійної роботи та підсумкова співбесіда.  

– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання.  

Мова навчання: українська.  

Кафедра: правознавства, соціології та політології.  

 
 

 


