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Академія облаштована для студентів з 
інвалідністю, детально у відео ↷







Також при вході в 
академію з правого боку 
висить скринька для скарг 
та пропозицій







Актова зала 
Академії



Культурно-мистецький центр

Культурно-мистецький центр — це те місце, де
кожна талановита людина в Академії, включаючи
викладачів та адміністрацію, може знайти
можливість показати, на що він здатний. Колектив
КМЦ — згуртована і дружня родина, до якої входять
чудові керівники і безсумнівно творчі й активні
студенти. Разом вони під час концертів та
розважальних шоу, створюють на сцені справжній
гармонійний «коктейль» з пісень, танців, гумору та
майстерної театральної гри для своїх постійних
вдячних глядачів.







Студенти юридичного факультету в
приміщенні КМДА представили
Академію на студентському конкурсі
«Віденського вальсу».



Їдальня Академії



Стадіон та спортивний 
зал для заняття спортом 
студентів Академії





Спортивне життя  

Окрему яскраву сторінку в студентському житті посідають спорт і 
фізична культура.



Кожного року проводиться Спартакіада Академії з
різноманітних видів спорту, де визначаються кращі збірні
команди серед факультетів та кращі спортсмени Академії.

У 2006-2007 н.р. переможцями в загально-командному заліку
стали студенти юридичного факультету.

Збірні команди та спортсмени Академії у 2006 - 2007 н.р.
успішно виступали у змаганнях різного рівня. Так, збірна
команда з футболу прийняла участь у VIII Чемпіонаті м.
Києва серед студентської молоді, де завоювала I місце.
Також, збірна прийняла участь у зимовому Кубку м. Києва з
міні-футболу де зайняла II місце.

Наша футбольна команда завоювала I–ші місця у змаганнях
VIII літньої Універсіади м. Києва з футболу та міні-футболу.

Шість гравців нашої Академії виступаючи за збірну команду
м. Києва з футболу завоювали право, вигравши відбірковий
турнір, змагатись у фіналі VIII літньої Універсіади України.

За звітний період збірні команди з аеробіки приймали участь
у показових виступах на концертах, які проводились в
Академії: Свято 1 вересня, День відкритих дверей та
Новорічне свято, 8 Березня. Також, дівчата прийняли участь
у показових виступах в Університеті харчових технологій. На
змаганнях VIII літньої Універсіади м. Києва з танцювальної
аеробіки наша команда завоювала III місце.

Студенти Академії постійно приймають участь у спортивних
змаганнях, які проводить Голосіївська районна
адміністрація у м. Києві





Бібліотека Академії

Історія бібліотеки веде свій відлік з
1993 року, коли за ініціативою
Федерації Профспілок України була
створена Академія праці і соціальних

відносин.
Фонди укомплектовані сучасними
навчальними, науковими,
довідковими, методичними і
періодичними виданнями останніх
років з усіх дисциплін, які вивчаються
в Академії відповідно до навчальних
програм і тематики наукових
досліджень. Фонд читального залу
організований за принципом
відкритого доступу. Книги на
стелажах розташовані відповідно до
структури ББК для наукових
бібліотек. Періодичні видання
розміщені в алфавітному порядку.





Архів юридичних видань 



Читальна зала бібліотеки 



Гуртожиток Академії



В гуртожитку для
студентів є тренажерна
зала



Медпункт та
ізолятор для хворих



Навчальні аудиторії юридичного факультету



Аудиторія теорії 
держави і права України





Аудиторії з комп’ютерним 
обладнанням

Академія забезпечена трьома
кабінетами комп’ютерної техніки.



Круглі столи юридичного 
факультету 



Імітація судового 
засідання в 
Стародавньому Римі.

Студентами першого курсу юридичного
факультету було проведено вельми яскравий
захід – колоквіум з основ римського
приватного права на тему « Судовий
процес».



Навчальна лабораторія
криміналістики

Створена з метою здобуття
студентами практичних навичок
щодо розкриття злочинів під час
вивчення навчальної дисципліни
«Криміналістика», виявлення
слідів злочинної діяльності,
поводження з криміналістичною
технікою та науково-
криміналістичними засобами, які
застосовуються при проведенні
оперативно-розшукових і слідчих
дій. Лабораторія працює
відповідно до Положення про
навчальну лабораторію
криміналістики.





Практичну складову
навчального процесу
доповнює робота студентів
в Юридичній клініці
«Феміда».

Студенти залучаються до надання
безоплатної первинної правової
допомоги соціально незахищеним
верствам населення. У тісній
взаємодії з практикуючими
адвокатами-викладачами студенти
набувають вмінь і навиків роботи з
клієнтами юридичних послуг.





Кабінет юридичної 
клініки «Феміда» у ФПУ

Куратор клініки від профспілок - Наталія
Землянська.




