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АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДОСИН І ТУРИЗМУ 

03680, м. Київ, Кільцева дорога, 3а 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ РОБОТИ  

Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)  

у третьому кварталі 2018 р.  

(липень-вересень 2018 р.) 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Результати виконання плану наукової роботи за 2017-2018 н.р. оприлюднені на 

сайті АПСВТ:  https://www.socosvita.kiev.ua/scientific/reports 

Публікації  Заходи  

Опубліковано індивідуальних монографій 0 Проведено наукових конференцій 5 

Опубліковано колективних монографій 3 Проведено круглих столів 7 

Опубліковано індивідуальних підручників, 

посібників 

0 Проведено науково-практичних 

семінарів 

4 

Опубліковано колективних підручників, 

посібників 

6 Проведено наукових конкурсів 2 

Опубліковано статей у виданнях, що 

індексуються WoS та (чи) Scopus 

11 РАЗОМ: 18 

Опубліковано статей у фахових українських 

виданнях 

39 Видавнича діяльність 

Опубліковано статей у міжнародних 

журналах, що не індексуються WoS та (чи) 

Scopus 

3 Підготовлено та видано збірок за 

матеріалами наукових заходів 

6 

Опубліковано статей у наукових виданнях 

України, що не входять до переліку 

фахових журналів 

2 Підготовлено та видано випусків 

Вісника АПСВТ  

4 

Опубліковано тез конференцій  83 РАЗОМ: 10 

Опубліковані переклади  3 Освітньо-наукова складова  

Інші наукові праці 6 Розпочато навчання за трьома програмами 

підготовки докторів філософії «Економіка», 

«Право», «Соціальна робота» 

РАЗОМ: 156 Цикл методологічних семінарів для 

викладачів і аспірантів 

 

https://www.socosvita.kiev.ua/scientific/reports
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НАУКОВІ КОНКУРСИ 

 

Конкурс на кращого науковця АПСВТ 

Оголошено конкурс на кращого науковця Академії праці, соціальних відносин і 

туризму за підсумками минулого навчального року (наказ ректора № 65-з від 

12.090.2018 р.). Документи на конкурс подавати до 15 жовтня 2018 р.  

Відзначення переможця відбудеться на зборах трудового колективу. 

Довідково: переможцем конкурсу за підсумками 2016-2017 навчального року став 

Юрій Оніщик, докт. юрид. наук, завідувач кафедри конституційного, адміністративного 

та господарського права.  

Результати конкурсу оприлюднені у Віснику АПСВТ № 1-2018: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2018-103-104.pdf 

 

Всеукраїнський конкурс студентських робіт 

«Look of New Generation/Погляд нового покоління» 

Академія праці, соціальних відносин і туризму виступила співорганізатором 

Всеукраїнського конкурсу LoNG (Look of New Generation/Погляд нового покоління) для 

студентських команд закладів вищої освіти України. Інші організатори – Українська 

Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київська бізнес школа, Мережа 

глобального договору ООН в Україні. Партнер конкурсу: ПрАТ «Дубномолоко». 

Конкурс проводиться з метою налагодження предметних зв’язків між 

навчальними закладами та підприємствами. 

Визначення переможців буде проведено в грудні 2018 р. 
 

Більше інформації про конкурс тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2140  

 

Всеукраїнський конкурс наукових робіт «Муніципальна реформа  

в контексті євроінтеграції України: позиція молоді» 

Академія праці, соціальних відносин і туризму спільно з Асоціацією міст України 

проводить у жовтні-листопаді 2018 р. Всеукраїнський конкурс наукових робіт 

«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція молоді».  

Учасники конкурсу: студенти юридичних факультетів закладів вищої освіти, 

студенти технікумів та коледжів з правничих спеціальностей, учні загальноосвітніх та 

спеціалізованих шкіл. 

Підбиття підсумків конкурсу та визначення переможців – у грудні 2018 р. Всі 

учасники отримають запрошення на Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, 

профспілок та громадськості» (АПСВТ, 6 грудня 2018 р.). 
 

Більше інформації про конкурс тут: https://www.socosvita.kiev.ua/konkurs2018  

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2018-103-104.pdf
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2140
https://www.socosvita.kiev.ua/konkurs2018
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НАУКОВІ ЗАХОДИ 

 

Науково-практичний семінар «Сучасні методи, засоби і ресурси вивчення 

іноземних мов» (АПСВТ, 6 вересня 2018 р.). 

 
6 вересня 2018 року кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних 

технологій  Академії праці, соціальних відносин і туризму організувала науково-

методичний семінар на тему: «Сучасні методи, засоби і ресурси вивчення іноземних 

мов». Під час семінару розглядалося широке коло питань, пов'язаних з вивченням 

іноземних мов у закладах вищої освіти.  

Учасниками семінару стали студенти і викладачі АПСВТ, представники 

міжнародного освітньо-методичного центру DINTERNAL EDUCATION Майкл Хадсон, 

Кріс Кірбі, Анна Бруско.  

Майстерністю спілкування англійською мовою поділився Майкл Хадсон, 

надихнувши студентів до позитивного, активного і результативного вивчення мови. 

 

Інформація про захід тут:  https://www.socosvita.kiev.ua/node/2134 

 

 

 

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2134


4 

 

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 

У вересні завершилась третя хвиля прийому до аспірантури АПСВТ. На 

1.10.2018 р. в аспірантурі АПСВТ навчається 51 аспірант. 

 Економіка: спеціальність 051 «Економіка»: набір 2018 року – 2 особи, 

набір 2017 року – 5 осіб, спеціальність 08.00.04 – 2 особи. 

 Право: спеціальність 081 «Право»: набір 2018 року – 19 осіб, набір 2017 р. 

– 7 осіб; спеціальність 12.00.06 – 1 особа, спеціальність 12.00.07 – 7 осіб 

 Соціологія: спеціальність 22.00.01 – 2 особи/ 

 Соціальна робота : спеціальність 281 «Соціальна робота»: набір 2018 р. – 1 

особа, набір 2017 р. – 5 осіб.  

 
 

Оголошено додатковий набір в аспірантуру на спеціальності «Економіка» та 

«Соціальна робота» 

Термін прийому документів - до 15 листопада 2018 р., вступні іспити - з 20 по 

27 листопада 2018 р., зарахування - 1 грудня 2018 р.  
 

Більше інформації тут: https://www.socosvita.kiev.ua/postgraduates/admission  

 
 

МОНОГРАФІЇ ТА ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ 

 
 

Буяшенко В. В. Недержавні виші в темпоральному просторі 

реформування вищої освіти // Освіта і суспільство: навч.посіб. / 

П.М.Куліков, Т.В. Девтерова, І.В.Девтеров та ін.; Рада ректорів 

Київського вузівського центру. Київ, 2018. С. 310-325.  
 
 
 

https://www.socosvita.kiev.ua/postgraduates/admission
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ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ 

 

У журналах, що індексуються Scopus та/або Web of Science 

Rozanova, J., Morozova, O., Azbel, L., Bachireddy, C., Izenberg, J.M., 

Kiriazova, T., Dvoryak, S., Altice, F.L. (2018). Perceptions of Health-

Related Community Reentry Challenges among Incarcerated Drug Users 

in Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Ukraine. Journal of Urban Health. DOI: 

10.1007/s11524-018-0256-4. 

 

Анотація статті доступна тут: https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-

018-0256-4 

 

 
 

Semigina, T., Pozhidayeva, O. (2018).The voucher programme as a 

challenge for social work teaching. Advanced Education, 9, 11-16. DOI: 

10.20535/2410-8286.110945  
 

 

Повний текст статті доступний тут: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/110945  
 

 

 

 

У збірниках конференцій, що індексуються Scopus 

 

Bazhenova,О., Chornodid, І. (2018). Modeling the Social and 

Human Capital Factors Effect On the Cross-Country Income 

Differences. In Ermolayev, V. et al. (Eds.): ICT in Education, 

Research and Industrial Applications. Proc. 14 th Int. Conf. ICTERI 

2018. Volume II (CEUR Workshop Proceedings). Retrieved from: 

http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_180.pdf  

За посиланням доступний повний текст статті. 

 

У міжнародних виданнях, що не індексуються Scopus або 

Web of Science   

 

Bazhenova, O. Chornodid, I. (2018). The Signal System of Ukraine’s 

Economy External Sustainability: Indicators Approach. Globalization and 

Business, 5, 90-94. 

Повний текст статті доступний тут: 

http://www.eugb.ge/uploads/content/N5/5-13.pdf. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-018-0256-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-018-0256-4
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/110945
http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_180.pdf
http://www.eugb.ge/uploads/content/N5/5-13.pdf
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ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 

 
 

У липні 2018 р. оприлюднено Вісник АПСВТ № 3-2018.  

 

Це тематичний випуск з економіки, до якого включені роботи 

переможців Всеукраїнського конкурсу праць молодих учених «Роль 

фінансового сектору у досягненні сталого розвитку: європейський 

досвід та можливості його впровадження у національну практику» 

(керівник проекту – доцент кафедри фінансів АПСВТ Людмила 

Гуляєва). Конкурс, організований на базі АПСВТ, був покликаний 

мотивувати до співпраці, створити в Україні середовище для дискусій 

молодих та досвідчених науковців, що досліджують фінансовий 

сектор ЄС та України. 

Для участі в конкурсі було подано 32 роботи У конкурсі взяли 

участь 60 молодих та досвідчених науковців – дослідників 

європейської тематики.  

Визначено три наукові роботи, які стали переможцями конкурсу, і ще чотири роботи 

отримали особливі відзнаки.  

До номера також включено деякі матеріали круглого столу «Мережеве 

суспільство ринок праці, суспільні відносини, роль профспілок», який відбувався в 

АПСВТ 22 березня 2018 р. 
 

Вільний доступ до всіх матеріалів випуску: https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_3_2018  
 

*** 

Триває прийом рукописів до тематичних випусків АПСВТ з соціальної роботи та 

з права. 

Всі статті проходять рецензування, яке організовує редакція Вісника АПСВТ, та 

перевірку на оригінальність (плагіат). 

Публікація матеріалів здійснюється на платній основі. Оплата відбувається після 

рекомендації статті до друку. На теперішній час вартість – 30 грн за сторінку, включно з 

анотаціями та списком літератури. Автори отримають реквізити на оплату після 

успішного проходження рецензування рукопису. 

Редакція може приймати рішення стосовно друку статей на безоплатній основі. 

Це стосується насамперед інноваційних статей, підготовлених якісною англійською 

мовою. 

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  

https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_3_2018
https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules
mailto:Semigina.tv@socosvita.kiev.ua

