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Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical  
advanced training 

 

1. The content of the job description of an 
academic worker under the legislation of 
Ukraine 

10 
hours 

2. Problems of tracking the working time of an 
academic staff in the case of remote work in 
martial law 

10 
hours 

3. Determination by a higher education 
institution of the time standard for 
educational, methodical, scientific, and 
organizational work 

20 
hours 

4. Local acts as legal means of protecting and 
defending the labor rights of academic 
workers 

20 
hours 

5. Reinterpretation of approaches to giving 
lectures: from knowledge transfer to 
competence formation 

20 
hours 

6. Organization and conduct of practical 
classes: challenges of martial law 

20 
hours 

7. Legal argumentation in the system of legal 
knowledge 

20 
hours 

8. Judicial practice as a tool of practice-oriented 
education 

20 
hours 

9. The use of the practice of national courts in 
the educational process 

15 
hours 

10. The use of the practice of the European 
Court of Human Rights and the European 
Court of Justice in the educational process 

15 
hours 

11. Advisory work 10 
hours 

Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 

1. Зміст трудової функції науково-
педагогічного працівника за 
законодавством України 

10 
годин 

2. Проблеми обліку робочого часу науково-
педагогічних працівників у разі 
дистанційної роботи в умовах воєнного 
стану 

10 
годин 

3. Визначення закладом вищої освіти 
норми часу навчальної, методичної, 
наукової, організаційної роботи 

20 
годин 

4. Локальні акти як правові засоби охорони 
та захисту трудових прав науково-
педагогічних працівників 

20 
годин 

5. Переосмислення підходів до проведення 
лекційного заняття: від передачі знань до 
формування компетентностей 

20 
годин 

6. Організація та проведення практичних 
занять: виклики воєнного стану 

20 
годин 

7. Юридична аргументація в системі 
правничих знань 

20 
годин 

8. Судова практика як інструмент 
практикоорієнтованого навчання 

20 
годин 

9. Використання практики національних 
судів у навчальному процесі 

15 
годин 

10. Використання практики Європейського 
суду з прав людини та Європейського 
суду справедливості в навчальному 
процесі 

15 
годин 

11. Індивідуальна консультативна робота 10 
годин 

 Усього: 180 навчальних/робочих годин 


	ПРОГРАМА
	«ВИКЛАДАННЯ ПРАВА
	В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
	ВИКЛИКИ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ»

