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ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА  

кандидата на посаду декана юридичного факультету 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 

ЖУРАВЛЯ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА 
 
 

Мета програми: подальша модернізація та розвиток юридичного факультету Академії праці, 
соціальних відносин і туризму як класичного факультету нового типу, що проводить освітню, 
наукову, інноваційну діяльність, підґрунтям якої є гармонійне поєднання найкращих вітчизняних 
традицій вищої школи та практичне втілення інтернаціоналізації освіти та науки. 

 
 

1. Головні засади діяльності 

На факультеті впроваджуватиметься сучасна культура управління, що поєднує нові методи й 
принципи освітнього менеджменту з академічними свободами, правами й колегіальністю в ухваленні 
найважливіших рішень. 

Розвиток факультету як такого, що проводить освітню, наукову та інноваційну діяльність, 
відбуватиметься з гармонійним поєднанням таких засад: 

• прозорість, відкритість і публічність управління; 
• повага до особистості студента, викладача та інших співробітників Академії; 
• чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб; 
• участь студентів в управлінні факультетом через орган студентського самоврядування на 

засадах добровільності, колегіальності, відкритості, рівності, виборності і звітності; 
• дотримання правил академічної доброчесності; 
• сприяння збереженню в колективі факультету здорового мікроклімату, звичаїв та традицій, 

доброзичливості, взаємної підтримки та коректності у взаємовідносинах, теплої психологічної 
обстановки, бажання сумлінно працювати і належно виховувати молоде покоління громадян; 

• регулярне проведення зустрічей керівництва факультету зі студентами з метою виявлення і 
розв’язання студентських проблемних питань; 

• активне використання новітніх підходів до здійснення профорієнтаційної роботи. 
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2. Освітній процес на факультеті 

Освітня діяльність ґрунтуватиметься на таких засадах: 
• підвищення рівня якості освітніх послуг шляхом застосування новітніх методик викладання 

та контролю за дисципліною; 
• впровадження інноваційних методів та технологій навчання; 
• реалізація програми академічної мобільності викладачів (стажування викладачів закордоном, 

перше з яких відбудеться вже у квітні 2019 р., тощо); 
• розробка практико-орієнтованих навчальних дисциплін і включення їх до навчальних планів 

(на травень готуються зміни до навчальних планів студентів ОКР «бакалавр» на 2019-2020 н.р. 
Зокрема, пропонується включити такі нові дисципліни: «Адвокатура в Україні», «Прокуратура в 
Україні», Курсовий проект (бакалаврська робота замість звичайної курсової роботи на 4 курсі); 

• включення в штатний розпис юридичного факультету посади заступника декана з виховної 
роботи; 

• відновлення практики складання графіку навчального процесу, розкладів проведення занять, 
заліків та екзаменів, а також надання додаткових освітніх послуг – заступником декана юридичного 
факультету з виховної роботи (з відповідною доплатою); 

• безперервний контроль за навчальним процесом і рівнем професійної підготовки студентів; 
• створення умов для використання викладачами технічних засобів для проведення 

інтерактивних лекцій (встановлення в усіх лекційних аудиторіях проекторів та ін.); 
• активізація співпраці факультету з провідними вітчизняними юридичними базами практики; 
• залучення до викладання фахових дисциплін або окремих тем досвідчених практиків-юристів 

(у тому числі продовження практики «гостьових лекторів»); 
• створення умов і можливостей для вільного відвідування лекційних занять та індивідуальних 

графіків навчання студентам, які поєднують роботу з професійним навчанням; 
• запровадження дистанційної складової навчального процесу іноземців; 
• запровадження системи перевірки на плагіат усіх кваліфікаційних робіт; 
• підвищення ефективності виробничої практики студентів шляхом ускладнення завдань 

практики і контролю за їх виконанням, а також прив’язкою завдань практики до завдань 
кваліфікаційних робіт студентів; 

• стимулювання подальшої практики виїзних занять (досі проводилися лише практичні заняття 
Юридичної клініки з навчальної дисципліни «Цивільний процес» в Печерському суді для студентів 
магістратури, відвідувався Національний історико-меморіальний заповідник «Биковнянські могили» 
в рамках курсу Історія держави і права України, відвідування Верховної Ради України в рамках курсу 
«Конституційне право України», відвідування Конституційного Суду України в рамках курсу 
«Конституційно-процесуальне право України»); 

• створення умов для включення представників юридичного факультету до складу 
Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України;  

• створення умов для включення Юридичної клініки «Феміда» до Асоціації юридичних клінік 
України та інтеграції в її роботу; 

• відкриття нових спеціалізацій (зокрема розробляється пропозиція щодо відкриття 
спеціалізації «Медіація» і встановлюються контакти для пошуку можливостей її наповнення 
студентами); 

• активізація участі представників факультету в діяльності партнерської організації  
«Ambassador Club Ukraine» (Журавель Я.В., Кравченко О.С., Ховпун О.С. та Ліхтман М.Л.); 

• запровадження інституту дуальної освіти шляхом підписання договору про навчання наших 
студентів за рахунок українських та зарубіжних компаній (перший такий договір планується 
підписати вже у 2019 році з турецькою компанією); 

• проходження акредитації освітньої програми 081 «Право» за ОКР «бакалавр»; 
• ліцензування діяльності з надання освітніх послуг іноземцям. 
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3. Наукова діяльність факультету 

Наукова діяльність ґрунтуватиметься на таких засадах: 
• вдосконалення підходів до проведення в Академії Щорічної Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, 
науковців, профспілок та громадськості»; 

• створення щорічного конкурсу робіт молодих науковців на тему «Муніципальна реформа в 
контексті євроінтеграції України: позиція молоді»; 

• підтримання усталеної традиції успішного проведення щорічних заходів факультету: науково-
практичний круглий стіл на тему: «Український конституціоналізм: становлення та розвиток», 
Всеукраїнський науковий круглий стіл на тему «Репресії в Україні: 30 роки ХХ століття», Науково-
практичний круглий стіл на тему «Гідна праця в Україні: рівні можливості та робочі стосунки», 
Науково-практичний круглий стіл «Комунікація в мережевому суспільстві: роль іноземних мов»; 

• запровадження практики проведення щорічного Круглого столу на тему «Сучасні тенденції 
розвитку державного управління в умовах децентралізації» (з вшанування пам’яті В.О.Шамрая та 
О.М.Мельника); 

• створення умов для підвищення ефективності науково-дослідної роботи викладачів, студентів 
та аспірантів; 

• залучення студентів і аспірантів факультету до написання наукових праць, участі в 
міжнародних та всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях, наукових 
семінарах, круглих столах, конкурсах і олімпіадах; 

• проведення міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференцій, наукових семінарів та 
круглих столів; 

• сприяння регулярному наповненню Вісника АПСВТ; 
• сприяння участі викладачів факультету в зарубіжних та вітчизняних грантових програмах; 
• підготовка наукових кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру; 
• підвищення якості роботи наукового гуртка з історії держави і права «Фенікс» та  наукового 

гуртка з римського права «Сфінкс»; 
• відкриття наукового гуртка з криміналістики (2019 р.); 
• сприяння розвитку наукових послуг Освітньої платформи «Akula.Club»; 
• організація наукових заходів, присвячених проблематиці захисту прав воїнів та ветеранів 

АТО, з метою відновлення належної уваги з боку органів державної влади, місцевого самоврядування 
та громадськості;  

• включення фахівців факультету до робочої групи з питань розробки законопроектів про 
мобінг та булінг Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 
(Циганчук Н.А., Кравченко О.С. та Журавель Я.В.); 

• активізація участі викладачів факультету над науковою профспілковою тематикою; 
• створення умов для регулярних публікацій викладачів факультету в наукометричній базі 

Scopus та інших науковометричних базах даних; 
• вдосконалення системи стимулюючих заходів до викладачів факультету для написання ними 

монографій, підручників та посібників;  
•  створення умов для відкриття на базі Академії спеціалізованої ради із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 

4. Виховна робота факультету 

Виховна діяльність ґрунтуватиметься на таких засадах: 
• національно-патріотичне виховання студентів і забезпечення їх національної мобільності та 

адаптації в суспільстві; 
• організація на факультету благодійних заходів на користь воїнів та ветеранів АТО; 
• продовження практики організації та проведення щосеместрових футбольних чемпіонатів; 
• запровадження практики організації та проведення тенісних турнірів на факультеті та в 

Академії (2019р.); 
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• сприяння розвитку культурного життя і дозвілля викладачів, співробітників, аспірантів та 
студентів факультету (проведення виїзних зустрічей з активом факультету та ін.); 

• підтримка студентських ініціатив, спрямованих на їх гармонійний розвиток; 
• використання системи матеріального і морального заохочення студентів за вагомий внесок у 

навчальну і наукову діяльність, творчі здобутки, активну участь у культурно-масовій роботі 
факультету та Академії за рахунок добровільних внесків випускників факультету; 

• запровадження іменних стипендій та премій від успішних випускників факультету; 
• розширення переліку навчальних і виробничих баз практики студентів з можливістю 

майбутнього працевлаштування випускників факультету. 
• створення умов для взаємозв’язків студентів з успішними випускниками факультету. 
 

5. Профорієнтаційна робота факультету 

Профорієнтаційна діяльність ґрунтуватиметься на таких засадах: 
• створення і ведення бази випускників факультету для підтримання професійних зв’язків та 

сприяння проведенню профорієнтаційної роботи; 
• залученням студентів для проведення профорієнтаційної роботи; 
• підготовка інформаційних рекламних буклетів про історію, традиції, спеціальність, 

спеціалізації і особливості навчання на факультеті (українською, російською та англійською мовами); 
• регулярне оновлення на web-сторінці Академії та сторінках Академії в соціальних мережах 

інформації для абітурієнтів щодо спеціальності, спеціалізацій, умов і термінів вступу, навчальної та 
наукової роботи кафедр факультету і життя студентів; 

• регулярне оновлення інформаційних стендів факультету; 
• проведення Днів відкритих дверей на факультеті; 
• продовження успішної практики проведення правопросвітницьких лекцій на тему 

«Попередження правопорушень серед молоді» спільно з представниками Національної гвардії 
України; 

• продовження успішної практики проведення профспілкового уроку в партнерських школах; 
• створення умов для додатково оплачуваної підготовки абітурієнтів на перший курс до ЗНО з 

курсу «Історія України», а також додатково оплачуваної підготовки до ЗНО вступників до 
магістратури нашого факультету. 

 
6. Господарська діяльність факультету 

Господарська діяльність ґрунтуватиметься на таких засадах: 
• створення «Алеї успіху юридичного факультету»; 
• створення кабінету засідань Вченої ради юридичного факультету на базі ауд.521; 
• наповнення стендів аудиторії ім. Шевченка О.О. та аудиторії імені Шамрая В.О.; 
• встановлення прапора юридичного факультету в холі юридичного факультету з його 

подальшим використанням при посвяті в студенти;  
• замовлення нагрудних знаків юридичного факультету для відмінників навчання; 
• відновлення стенду «Відмінник навчання»; 
• розробка і виготовлення інформаційного банеру юридичного факультету; 
• тематичне оздоблення усіх коридорних вікон факультету; 
• сприяння подальшій заміні старих вікон на факультеті на нові металопластикові; 
• замовлення спортивної форми з логотипом юридичного факультету для учасників 

щосеместрових футбольних змагань; 
• контроль за утриманням аудиторій, кабінетів, лабораторії криміналістики, інших 

господарських приміщень навчального корпусу та матеріальних цінностей в належному стані; 
• вдосконалення, подальше технічне переоснащення і модернізація навчально-наукової бази 

факультету; 
• підтримка безпечних умов праці і навчання на факультеті; 
• ефективне використання енергетичних та матеріальних ресурсів Академії. 
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