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Освітня програма дистанційного курсу 

 «Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами» 
 

Автор Байталюк Ольга Михайлівна, викладач циклової комісії суспільних дисциплін 
та правознавства Університетського коледжу Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

В період активного реформування освітнього законодавства правове 
регулювання освіти з особливими потребами, створення механізму регулювання, 
практичний досвід в цій сфері є важливим як для керівників закладів освіти, 
педагогічних працівників, психологів, соціальних працівників так і для осіб з 
інвалідністю та їх батьків (осіб які опікуються особами з інвалідністю). 
Під час проходження курсу слухач ознайомиться з основними міжнародними та 
національними нормативно-правовими актами, які регулюють право на освіту 
осіб з особливими потребами, навчитеся давати правову оцінку практичним 
ситуаціям щодо реалізації особою з особливими освітніми потребами свого права 
на освіту. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- орієнтуватися в освітньому законодавстві України щодо забезпечення дотримання та реалізації права 
на освіту осіб з особливими потребами; 
- давати правову оцінку  практичним ситуаціям в сфері освітнього законодавства; 
- визначати обсяги прав та обов’язки дітей і підлітків у трудовому праві; 
- орієнтуватися в міжнародному та національному законодавстві  щодо реалізації права на освіту 
особами з особливими потребами. 

 
 


