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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ РОБОТИ
Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)
у першому кварталі 2019 р.
(січень-березень 2019 р.)

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА КРАЩОГО НАУКОВЦЯ АПСВТ
21 березня на засіданні Вченої
Ради
Академії
було
оголошено
підсумки конкурсу наукових досягнень
за результатами 2017-2018 навчального
року. Відзнаку «Кращий науковець»
присуджено Сергію Дворяку, доктору
медичних наук, професору кафедри
соціальної роботи та практичної
психології.
Професор
Сергій
Дворяк
отримав відзнаку «Кращий науковець»
на конкурсних засадах згідно із Положенням про заохочення працівників Академії праці,
соціальних відносин і туризму за наукові досягнення (схваленого рішенням Вченої ради від
1.12.2016 р. і затвердженого відповідним наказом ректора). Визначення переможця
відбувалось за рейтинговим принципом: до уваги брались публікації у міжнародних та
вітчизняних виданнях, участь у наукових заходах, індекси цитованості тощо. Протягом
минулого навчального року Сергій Васильович опублікував 13 наукових статей, 12 з яких –
у рецензованих міжнародних виданнях, а також взяв участь у 9 міжнародних та 4
регіональних наукових конференціях. Він є науковим керівником аспіранток спеціальності
"Соціальна робота", викладачем PhD програми із соціальної роботи.
Вітаємо Сергія Васильовича з відзнакою!
Більше про вченого можна прочитати в інтерв’ю з ним:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2019--125-128.pdf
Профіль науковця в Гугл Академія (Google Scholar):
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ih-vIigAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Профіль науковця у базі Scopus (54 публікації):
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15051444200
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НАУКОВІ ЗАХОДИ
Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії
з соціальної роботи» (АПСВТ, 5 березня 2019 р.).
5 березня 2019 р. в Академії відбувся ІІІ
Круглий стіл на тему «Запровадження програм
підготовки докторів філософії з соціальної роботи».
На зустрічі були представлені більше 20 освітніх та
науково-дослідних установ України, які опікуються
проблемами ІІІ рівня вищої освіти з соціальної
роботи.
Учасники форуму проаналізували зміст
освітнього стандарту, розробленого підкомісією 231 «Соціальна робота» Науковометодичної ради МОН України і вирішили звернутись до МОН України з вимогою
прискорити затвердження нових стандартів, а також запланувати розробку керівництва
(рекомендацій) щодо навчання докторів філософії з соціальної роботи.
Значну увагу було приділено питанням предмету і процедур етичної експертизи
досліджень з соціальної роботи, а також можливості створення системи такої експертизи.
Обговорювалась також ситуація щодо публікації результатів наукових досліджень у
фахових наукових виданнях.
Учасники форуму дійшли згоди відносно
того, що один з бар’єрів розвитку соціальної роботи
в Україні – брак розуміння між представниками
сегментів практики та вищої освіти і вирішили
організувати конференцію, присвячену обговоренню
цієї нагальної проблеми.
Матеріали заходу тут: https://www.socosvita.kiev.ua/round_table_05_03_19

***
Круглий стіл «Попередження насилля стосовно жінок в сім’ї»
(АПСВТ, 5 березня 2019 р.).
5 березня 2019 року в Академії було організовано та проведено
Круглий стіл на тему «Попередження насилля стосовно жінок в
сім’ї».
На запрошення до обговорювання гострих питань
відгукнулися представники Міністерства соціальної політики
України, представники депутатів Верховної Ради, уповноважений з
прав гендерної політики, спеціалісти соціальних служб та
реабілітаційних
центрів,
директори
громадських організацій та благодійних
фондів.
Організаторами заходу стали наші викладачі – Олена
Кравченко, завідувачка кафедри цивільного та трудового права, та
Ганна Філь, старший викладач кафедри соціології та суспільних наук
АПСВТ.
В ході круглого столу обговорено превентивні заходи щодо
попередження насилля стосовно жінок, висловлено низку
рекомендацій для державних органів та інституцій.
Інформація про захід тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2220
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АНОНСИ ПОДІЙ
Науково-практична конференція
«Актуальні питання туризмології та туристичної практики»
18 квітня 2019 року в Академії відбудеться науково-практична конференція
«Актуальні питання туризмології та туристичної практики», присвячена 25-річчю Інституту
туризму Федерації профспілок України.
До участі в науковому заході запрошуються представники туристичних організацій,
науковці, учасники громадських організацій, викладачі, аспіранти і студенти ЗВО
туристичного спрямування, всі хто цікавиться питаннями розвитку туризму,туристичної
науки та освіти в Україні.
Подані тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, електронний
варіант яких буде викладений на сайті Академії.
Інформація про захід тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2220
***

Конференція молодих науковців
«Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій»
25 травня 2019 року в Академії відбудеться ІІ конференція молодих науковців
«Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій». До участі
запрошуються аспіранти, студенти, науковці віком до 35-років.
Напрями роботи конференції: 1) Правові аспекти забезпечення сталого розвитку та
побудови демократичної держави. 2) Економічна складова забезпечення сталого розвитку.
3) Роль соціальної роботи у забезпеченні сталого розвитку. Соціальна складова суспільного
поступу.
Подані тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, електронний
варіант яких буде викладений на сайті Академії.
Подання тез та заявок на конференцію: до 22 квітня 2019 р.
Інформація про захід тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2224
***

Науково-практична конференція «Фінансовий сектор Європейського Союзу та
сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України»
6 червня 2019 р. в Академії відбудеться науково-практична конференція
«Фінансовий сектор Європейського Союзу та сталий розвиток: європейський досвід,
стратегічні орієнтири для України».
Конференція має на меті стати платформою для обміну досвідом, новими ідеями та
результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування
фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на сталий розвиток. Запрошуються
представники закладів вищої освіти, дослідники, аспіранти, представники органів влади,
професійних груп, громадянського суспільства, чиї дослідження чи інтереси зосереджені на
взаємозв'язку між фінансовим сектором та сталим розвитком.
Подані тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, електронний
варіант яких буде викладений на сайті Академії.
Подання тез та реєстрація – до 1 червня 2019 р.
Інформація про захід тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2191
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ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ
Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: Словникдовідник. Київ: Ліра-К, 2019. 224 с.
Словник-довідник
містить
тлумачення
основних термінів і понять, що відносяться до
анімаційної діяльності в рекреації і туризмі. Видання
включає більше 600 статей, що описують спільну
термінологію для індустрій туризму, гостинності,
дозвілля та розваг.

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ
У журналах, що індексуються Scopus та/або Web of Science
Lunov, V., Yevdokymovа, N., Tsekhmister, Y., Dei, M., Muliar G.,
Khovpun, O. (2018). Psychological referents of subjectness of law
students, Modern Journal of Language Teaching Methods, Vol. 8(11),
P. 448-457.
Стаття поглиблює і розширює теоретичне розуміння
психологічної структури правової діяльності та соціальнопсихологічних особливостей її суб'єктів, специфіку формування
суб'єктивності в процесі професійної підготовки у вищій освіті,
розкриває психолого-педагогічні основи створення навчального
простору для майбутніх юристів, обговорює освітні технології
професійної освіти. Стаття спирається на психологічну діагностику
рівня формування суб'єктивних атрибутів та професійної
суб'єктності студентів права (N = 1200).
Повний текст статті доступний тут:
https://mjltm.org/browse.php?mag_id=52&&slc_lang=en&sid=1

Semigina, T. (2019). Frustrations or moving forward? Ukrainian
social work within the ‘hybrid war’ context. European Social Work
Journal, Vol. 22 (3), P. 446-457. doi: 10.1080/13691457.2017.1366432.
Ця стаття розглядає, як здійснюється соціальна робота в
умовах збройного конфлікту, що триває на території України. У
дослідженні визначені основні групи населення, що постраждали
через війну, та різноманітні інтервенції, які застосовувались під
час різних етапів війни (2014–2016). У статті стверджується, що
під час збройного конфлікту українські соціальні служби і
соціальні працівники були не готові до дій в умовах надзвичайних
ситуацій і політичних конфліктів. Виявлено низку структурних та
етичних труднощів, зокрема, конфлікти цінностей. У статті
запропоновані можливі шляхи забезпечення соціальної роботи в
надзвичайних ситуаціях.
Статтю розміщено тут:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2017.1366432
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У міжнародних виданнях, що не індексуються Scopus або Web of Science
Вийшла друком колективна монографія “Association
Agreement: Driving Integrational Changes” («Угода
про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни») за
редакцією
Р. Ісермана,
М. Дей,
О. Руденко,
Я. Цехмистера, В. Луньова.
До неї увійшли шість доробків, підготовлених у
співпраці викладачів та аспірантів Академії:
***
Khovpun, O., Muliar, G., Panchenko, V. (2019). Use of
investigation (search) (special or independent) while bringing
to criminal responsibility for corruption actions, related to
public services (pp. 122-131). In Iserman, R. et al., Eds.
Association Agreement: Driving Integrational Changes .
Chicago: Accent Graph ics Communications.
***

Khovpun, O., Muliar, G., Semigina, T. (2019). International cooperation in fight against the financing
of terrorism (pp. 235–243). In Iserman, R. et al., Eds. Association Agreement: Driving Integrational
Changes . Chicago: Accent Graph ics Communications.
***

Behma, A., Mashyka, V., Khovpun, O. (2019). Forensic support of crime investigation – criminalistic
method (pp. 265–275). In Iserman, R. et al., Eds. Association Agreement: Driving Integrational
Changes . Chicago: Accent Graph ics Communications.
***

Chornodid, I., Muliar, G., Zhuravel, Y. (2019). Issues of the theory of criminalist situation and
questions of commitment in the crime investigation related to the extreme activity organization (pp.
276–293). In Iserman, R. et al., Eds. Association Agreement: Driving Integrational Changes . Chicago:
Accent Graph ics Communications.
***

Zhuravel, Y., Donets, O., Buhaichuk, V. (2019). Functions and meaning of forensic theories of
causality (pp. 335-345). In Iserman, R. et al., Eds. Association Agreement: Driving Integrational
Changes . Chicago: Accent Graph ics Communications.
***

Khovpun, O., Muliar, G., Muliar, I. (2019). Legal aspects of personal data protection in the field of
health care protection. Medical secrecy (pp. 346-356). In Iserman, R. et al., Eds. Association
Agreement: Driving Integrational Changes . Chicago: Accent Graph ics Communications.

Кубяк Л. М. Виховання оперативного мислення в студентських командах //
Nauka i Studia. 2018. Vol. 16(196). P. 35-38.
Стаття у польському журналі «Nauka i Studia» представляє аналіз
особливостей роботи із студентською футбольною командою щодо
формування ігрової поведінки.
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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗА КОРДОНОМ
Проректор Академії праці, соціальних
відносин і туризму, доктор політичних наук
Тетяна Семигіна взяла участь у семінарі,
організованому Європейським фондом освіти в
Турині (Італія) наприкінці лютого 2019 року.
Під час семінару відбулись гострі
дискусії
щодо
системи
професійних
кваліфікацій в Україні, розглядались питання
діяльності
Національного
агентства
кваліфікацій як органу публічної влади.
Учасники семінару познайомились з досвідом Естонії, Португалії, Туреччини, Франції
стосовно розвитку національної системи кваліфікацій.
Cтворення Національного агентства кваліфікацій (НАК) відбувається відповідно до
Закону України «Про освіту» (2017 рік) та Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі
питання Національного агентства кваліфікацій» (від 5 грудня 2018 року за № 1029). Цей
захід вважають важливим кроком на шляху впровадження нової системи кваліфікацій,
розвитку системи освіти на основі компетентнісного підходу, сприяння навчанню протягом
усього життя і кращому визнанню та забезпеченню якості кваліфікацій в Україні.

***
2-10 березня 2019 р. делегація юридичного факультету –
декан Ярослав Журавель, завідувач кафедри кримінального
права, процесу та криміналістики Олексій Ховпун О.С. та
доцент цієї кафедри Галина Муляр взяла участь у роботі ІІІ
Міжнародного науково-практичного форуму «Association
Agreement: driving international changes» (Братислава,
Словаччина).
В
контексті
обговорення
українського
та
європейського
представники
Словаччини,
Болгарії, Грузії та України
ознайомилися з організацією
навчального
процесу
Віденського університету (Австрія), Пан-Європейського
університету (Братислава, Словаччина), Дубницького
технологічного
інституту
(Дубниця-над-Вагом,
Словаччина) та Кошицького технічного університету
(Кошице, Словаччина).
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питань
освітніх

зближення
просторів

ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ
У березні 2019 р. оприлюднено Вісник АПСВТ № 1-2019.
Це тематичний випуск з соціальної роботи, до якого включені
матеріали, що віддзеркалюють поступ академізації соціальної
роботи. Особливе місце на його сторінках відведено матеріалам з
етики, зокрема, етики досліджень у соціальній роботі.
У випуску обговорюються основні аспекти феміністичної
соціальної роботи, особливості програм підготовки докторів
філософії в цій науково-практичній сфері, застосування
компетентнісного підходу для розробки програм навчання
практиків сфери захисту прав дітей. Вміщено другу частину статті,
яка розкриває десятирічну історію та здобутки впровадження в
Україні терапії опіоїдної залежності агоністами опіоїдів. У випуску
також продовжується публікація результатів національного репрезентативного дослідження
«Індекс здоров’я. Україна».
Вільний доступ до всіх матеріалів випуску:
https://www.socosvita.kiev.ua/visnyk_1_2019
***

Триває прийом рукописів до тематичних випусків АПСВТ з економіки та із
соціальної роботи.

Вимоги до рукописів та умови публікації тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules

Інформаційний бюлетень підготувала
Тетяна Семигіна, проректор наукової роботи АПСВТ, докт. політ. наук
semigina.tv@socosvita.kiev.ua
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