№
Освітня програма 2019 року
з/п
1. 241 кредит ЄКТС
2. 9 кредитів практики в Наскрізній
програмі практики
3. 16 спеціальних компетентностей
4. 23 програмні результати навчання
5.
6.

7.

Освітня програма зі змінами 2020 року
240 кредит ЄКТС
10 кредитів практики в Наскрізні програмі практики
20 спеціальних компетентностей
27 програмних результатів навчання
Структурно-логічна схема викладена з дотриманням вимог кількості
кредитів та компонентів на семестр
Перелік обов’язкових освітніх компонент змінено:
1) Вилучено НД: Митне право, Інформаційне право, Історія вчень про
державу і право, Сімейне право, Нотаріат в Україні
2) Скорочено з чотирьох до двох семестрів викладення НД Цивільне
право, Кримінальне право. Скорочено з двох до одного семестру
вивчення НД Криміналістика;
3) Додано такі НД: Право Європейського союзу, Прокуратура в
Україні.
4) Змінено НД «Історія держави і права України» на «Історія
української державності»; НД «Історія держави і права України
(поглиблений курс)» на «Історія українського права»
Включено до переліку вибіркового блоку такі НД: Конфліктологія
Соціальна психологія
Основи охорони праці
HR-менеджмент
Право соціального захисту
Міжнародне трудове право

8.
9.

10.

11.

Судовий захист трудових прав
Організація кадрової роботи
Правове регулювання зайнятості населення
Виявлення і розслідування кіберзлочинів
Кібернетичне право
Протидія правопорушенням в інформаційній сфері
Військова кібербезпека
Кіберполіція в Україні
Удосконаленні матриці відповідностей в частині нових компетентностей
та програмних результатів навчання
Розширено перелік навчальних дисциплін, з яких здійснюється
кваліфікаційна атестація, двома додатковими: Трудове право, Право
соціального забезпечення.
Відповідні зміни внесені до програми ККЕ та додано таблицю
оцінювання здобувачів
Обговорення та рецензування змін до ОП відбувалося за участі
представників ФПУ та профільних установ (зокрема, зміни в ОП
обговорені 15.10.20 на зустрічі з експертом ФПУ з питань занятості
населення Пугачовою А., також на зустрічі з відомим вченим та
дослідником соціально-трудової сфери, засновником Інституту
соціального захисту громадян В.Кострицею; на зміни в ОП подано
рецензії директора Києво-Святошинського центру занятості Іванова А.В.
від 16.09.2020р., судді Бориспільського міськрайонного суду Київської
області Чирки С.С. від 09.10.20р., т.в.о. секретаря Національної
тристоронньої соціально-економічної ради Бодрової В.І. від 13.10.20р.)
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

було враховано досвід аналогічних іноземної програми Вищою
менеджерською школою Collegium Humanum (Польща) (з якою
підписано угоду про співпрацю 13 листопада 2020р.)
Розширено перелік баз практики. Зокрема, підписано договір про
проходження практики з такими базами як Києво-Святошинський
райцентр зайнятості, ТУ Державної судової адміністрації України в
Київській обл.
Розклади занять формуються з дотриманням вимог щодо добового та
тижневого навантаження здобувачів вищої освіти.
Вдосконалено програми вступних випробувань в частині відповідності
структурно-логічній схемі ОП та шляхом оновлення літератури і
нормативно-правових актів.
Вдосконалено процедуру обрання вибіркових навчальних дисциплін.
Тепер здобувачі здійснюють вибір з використанням системи
дистанційного навчання Moodle.
04 лютого 2021 р. Вчена рада Академії затвердила Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості Академії праці, соціальних
відносин і туризму
(https://drive.google.com/drive/folders/1P15I_LO8KRPJdbfkXhdnx3rhQqiWqLA)
21 травня 2020р. прийнято зміни до Положення про організацію
освітнього процесу в частині визнання результатів, отриманих у
неформальній
освіті
(https://drive.google.com/drive/folders/0B4UsOqwnGN1MSktmd3FJcmFzalE)
26.11.20р. внесено зміни до програм вступних випробувань та програми
ККЕ в частині оновлення літератури та використаних НПА

19.

20.

21.

З метою створення умов для академічної мобільності підписано угоду
про співпрацю 13 листопада 2020р. з Вищою менеджерською школою
Collegium Humanum (Польща)
22 жовтня 2020р. в рамках академічної мобільності викладачами Вищої
школи управління охороною праці в Катовіцах (ВШУОП) проведено
відкриту онлайн-лекцію на тему «Дерматоскопія у криміналістиці вибрані аспекти».
Протягом періоду з вересня 2020р. до лютого 2021р. в рамках
функціонування системи професійного розвитку викладачів ОП:
1) отримано вчене звання доцента кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики Завидняк І.О.,
2) отримано вчене звання доцента кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Настюком А.А.,
3) отримано вчене звання професора кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права Оніщиком Ю.В.
Наказом ректора від 25.02.2021р. №16-з «Про забезпечення умов
інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми потребами»
передбачено наступні заходи:
1) Науково-методичній раді розробити «Положення про організацію
інклюзивного навчання в Академії праці, соціальних відносин і
туризму» та створити систему підвищення професійної
майстерності з володіння методиками інклюзивного навчання для
науково-педагогічного персоналу.
2) Начальнику експлуатаційно-господарського відділу забезпечити
створення плану архітектурної доступності будівель Академії
відповідно до потреб здобувачів освіти з особливими освітніми

22.

потребами.
3) Керівникам структурних підрозділів запровадження систему
організаційно-методичної, консультативно роз’яснювальної роботи
серед, науково-педагогічного складу, навчально-допоміжного
персоналу, студентства щодо забезпечення прав здобувачів з
особливими освітніми потребами на освіту.
У рішенні Вченої ради юридичного факультету від 03.02.2021р.
(протокол №6) звернуто увагу на результати анкетування студентів про
санітарні умови деяких кімнат в гуртожитку, внаслідок чого на куратора
академічних груп покладено обов’язок щодо регулярного відвідування
кімнат.

