
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
 
 
 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

Теоретико-правові основи освіти 
(назва дисципліни) 

 

Напрям підготовки: 6.010104. Професійна освіта. 

Спеціалізація: Професійна освіта. Нафтогазова справа. 

Термін засвоєння ОПП: 4 роки − нормативний, 3 роки − скорочений 
(нормативний, скорочений строк навчання) 

 
Форма навчання: для всіх форм навчання 

(денна,заочна форма навчання) 
 

Кафедра: ПМПН 

 

Розробники: д.пед.н., проф. Коваленко О.Е., д.пед.н., проф. Брюханова Н.О., 

к.пед.н., доц. Коваленко Д.В.  

 

м.Харків 2016 рік  

 



1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1.Психологія.  
2. Філософія. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Політичні, .правові і соціальні системи в контексті геополітичних змін. 
2. Нормативно-правове забезпечення освітянської діяльності. 
3. Право інтелектуальної власності. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
− значення таких юридичних термінів, як «норма права», 

«джерело права», «нормативно-правовий акт», «система 
законодавства»; 

− основні положення таких нормативно-правових актів, як Закон 
України  «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту» та інші;  

− структуру освіти України та сучасні тенденції її розвитку; 
− особливості реалізації права на вищу та професійно-технічну 

освіту; 
− рівні та ступені вищої освіти, порядок атестації здобувачів 

вищої освіти; 
− структуру вищих навчальних закладів; 
− основи організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах; 
− основні права та обов’язки студентів, форми їх соціального 

захисту; 
− основні принципи організації освітнього процесу в системі 

професійно-технічної освіти, правовий статус педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів;  

уміти: 
− аналізувати нормативно-правові акти в сфері освіти; 
− захищати свої права, спираючись на нормативно-правові акти; 
− орієнтуватись у функціях основних структурних підрозділів 

вищого навчального закладу та функціональних обов’язках його 
керівного складу; 

− аналізувати та знаходити вихід із складних ситуацій різного 
характеру, в яких може опинитися студент в процесі навчання у вищому 
навчальному закладі;  

− раціонально організовувати свою аудиторну та поза аудиторну 



навчальну діяльність; 
володіти: 
− навичками класифікації нормативно-правових актів різних 

рівнів у освітній сфері та мати чітке розуміння характеру їх взаємодії; 
− навичками визначення відповідності змісту різного роду 

документів положенням освітнього законодавства України; 
− навичками порівняння та визначення відмінностей у 

законодавчо-нормативних документах сфери освіти різних років, різних 
навчальних закладів та різних країн;   

− навичками складання елементарних нормативних документів 
локального характеру, що регулюють правила поведінки, відносини в 
колективі, договірні зобов’язання,  порядок роботи студентських 
органів, товариств тощо. 

 
3.Зміст робочої програми 

 Змістовий модуль 1. Система освіти в Україні. 
Тема 1.1.  Освітнє законодавство в системі законодавства України. 
Тема 1.2. Загальна характеристика системи освіти України.  
Тема 1.3.Вища освіта України. 

Змістовий модуль 2.  Організація освітнього процесу в системі 
освіти. 
Тема 2.1. Організація освітнього процесу у вищих навчальних закладах 
України. 
Тема 2.2. Правовий статус та соціально-правовий захист студентів. 
Тема 2.3. Особливості організації освітнього процесу в системі професійно-
технічної освіти. 
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