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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 (14 год.), практичні (16 год.),самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (2 год.), практичні (4 год.),самостійна робота 

(84 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 
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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 є система нормативних документів сфери вищої освіти; 

установчі документи закладу вищої освіти; види і процедури 

юридичної відповідальності; правові основи регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Мета вивчення дисципліни. Метою є управління та державний контроль за діяльністю освітніх 

закладів; управління дошкільного, загального середнього, з 

технічною освітою; управління вищою освітою; управління 

післядипломною освітою, перепідготовкою та підвищенням  

кваліфікації; вищою освітою і Болонським процесом тощо. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Очікуванні результати навчання: 

1. Здійснювати аналіз законодавства у галузі вищої освіти;  

2. Формувати навички взаємодії у педагогічному колективі на 

правових засадах; 

3. Здійснювати заходи з дотримання в закладі законності і правил 

внутрішнього розпорядку; 

4. Дотримуватися у своїй роботі правових аспектів освітньої 

діяльності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Компетентності якими має володіти студент: 

1. Здатність керувати закладом освіти на відповідному рівні. 

2. Здатність до спілкуватися з учасниками освітнього процесу, з 

експертами з інших галузей знань/видів управлінської діяльності).   

3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

4. Здатність мотивувати людей та прогнозувати спільну мету.  

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Зміст дисципліни Система освіти вУкраїні 

Загальні особливості створення та функціонування окремих 

типів закладів освіти. 

Реалізація принципів Болонського процесу в країнах Західної Європи 

та в Україні 

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Посадові обов’язки і виробнича дисципліна. 

Правове регулювання соціального захисту та соціальної  допомога 

учасникам освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Види і процедури юридичної відповідальності працівників. 

Колективні договори і угоди. 

Положення про Ради закладів вищої освіти. 

Трудові спори та порядок їх вирішення. 




