
                       Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності 

 

В умовах масштабного реформування системи  освіти в Україні питання правової 

обізнаності  педагогів набуває  особливого значення, адже  успішність втілення 

інноваційних змін багато в чому залежить від готовності до сприйняття та реалізації 

нововведень.  Вміння  критично аналізувати професійну діяльність з точки зору права, 

формувати висновки з  моральної та правової позиції впливає на рівень  довіри до педагога 

як до суб’єкта  правової культури. На сьогоднішній день рівень правової культури 

педагогічних працівників не в повній мірі відповідає належному, саме тому виникає  

необхідність в  якісному  формуванні та  ефективному підвищенню вищезгаданого рівня. 

Практика свідчить, що низький рівень  правової культури, прогалини в правових знаннях та  

відсутність  правового досвіду  у педагогів негативно  позначається  на ефективності  

виконання професійних обов’язків.  Ця проблема  актуалізується і тим, що правосвідомість  

підростаючого покоління багато в чому залежить  саме від педагога, оскільки він створює  

особливий правовий простір розвитку  особистості учня.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Нормативно-правове забезпечення 

освітньої діяльності» студент повинен  

знати:  

- норми, які регулюють суспільні відносини у сфері освітньої діяльності;  

- понятійний апарат законодавства, що регулює освітні відносини;  

- особливості правового статусу суб’єктів освітнього процесу;  

- основні напрями державно-правової політики у сфері освіти, її інструменти;  

-  правове регулювання трудових відносин у навчальному закладі.  

вміти:  

- використовувати основні поняття теорії права у процесі професійної діяльності;  

- орієнтуватись у системі приватного та публічного права;  

      - застосовувати підстави та передбачати правові наслідки юридичної відповідальності 

учасників освітніх правовідносин. 

 

Право інтелектуальної власності 

Поряд з людською творчістю та винахідницькою діяльністю інтелектуальна 

власність всюди навколо нас. Наявність  сучасної, міжнародно визнанної  системи 

інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення  високого 

економічного та соціального розвитку будь-якої держави. охорона  інтелектуальної  

власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих 

талантів та досягнень, підтримує та зберігає  національний потенціал у сфері 

інтелектуальної власності та залучає інвестиції, стабілізує економічний стан країни. 

Одним із шляхів збільшення ефективності  охорони і захисту інтелектуальної власності в 

Україні є підвищення  правової культури та грамотності у зазначеній сфері.  



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

1) загальні поняття, що прийняті в праві інтелектуальної власності; законодавство 

України, яке регулює правовідносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності;  

2) основні положення цивільного законодавства щодо регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності;  

3) порядок складання основних документів;  

вміти:  

1) правильно оцінювати ситуацію, обставини і приймати оптимальні рішення у 

спірних ситуаціях;  

2) ефективно застосовувати на практиці чинне законодавство, самостійно працювати 

з нормативно-правовими актами;  

3) застосовувати опановані знання з подальшою реалізацією у практичній діяльності;  

4) реалізовувати опановані теоретичні положення чинного законодавства.  

 


