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Анотація до курсу

Запропонована програма ставить за мету сформувати у здобувачів вищої
освіти правову культуру, правове мислення, виробити практичні уміння та
навички застосовувати набуті теоретичні знання з усвідомленням важливості
та особистої відповідальності за дотримання етичних і правових норм при
здійсненні професійної діяльності в освітній та науковій сферах.

Предмет дисципліни – нормативно-правові засади освітньої діяльності
закладів освіти, якість освітнього процесу, планування, облік і контроль
фінансово-господарської діяльності закладу освіти, різноманітні галузеві
правовідносини, учасниками яких вони є незалежно від сфери їхнього
підпорядкування та форми власності,окремі правові інститути.

Завдання: ознайомити здобувачів вищої освіти з категорійним апаратом
нормативно-правового забезпечення освітньою діяльністю, сформувати чітке
розуміння системи освітнього законодавства; забезпечити здатність
практичного застосування отриманих правових знань у професійній
діяльності; виробити навички складання нормативних документів у сфері
освітнього процесу з урахування положень нормативно-правових актів.

Особливістю дисципліни є опанування системою знань, умінь і навичок
про нормативно-правове забезпечення ситеми освіти України для якісного та
успішного здійснення професійної діяльності.

Переваги: програма базується на новітніх досягненнях сучасних наукових
здобутках, спрямована на набуття професійних компетенцій і компетентностей
для організації та реалізації майбутньої професійної діяльності.



Політика курсу

• Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача, конспектувати основні
положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-дослідницької діяльності та інтерактиві.

• До кожного практичного заняття здобувач повинен сумлінно готуватися: вивчати навчальний матеріал
за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни, виконувати практичні завдання,
готувати виступи і презентації. Під час проведення семінарського, практичного заняття здобувачі повинні
брати активну участь в обговоренні теми, відповідати на питання викладача та своїх одногрупників, брати
активну участь у всіх видах навчальної діяльності, організованої викладачем.

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни, визначених
викладачем, ведення тематичного словника, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів, виконання
практичних завдань для роботи на практичного заняттях.

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні самостійної роботи,
індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності, не допускати
академічний плагіат. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту з
коректними текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%. Списування під час виконання
самостійних робіт та на екзаменах заборонені.

• Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних заборгованостей відбувається за
наявності поважних причин.

• Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись такі види активностей
здобувача:

• - проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх технологій на
платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про їх закінчення, надання
копії викладачу);

• - участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем використання сучасних
освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено
навчальною програмою заходу чи відповідним сертифікатом);

• - участь у прикладних дослідженнях з проблем використання сучасних освітніх технологій (в розробці
анкетних форм, проведенні опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів
дослідження, підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією
відповідних матеріалів).



Електронні інформаційні ресурси

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Верховна Рада України

www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України

https://osvita.odessa.gov.ua/ Департамент освіти і науки Одеської обласної

державної адміністрації

www.liga.net Законодавство, новини, договори...

http://www.osvita.ua Освітній портал Освіта.UA

http://www.rada.kiev.ua

http://irbis-nbuv.gov.ua

Бібліотека Верховної Ради України

Сайт Національної юридичної бібліотеки

України
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