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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ РОБОТИ
Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)
у другому кварталі 2018 р.
(квітень-червень 2018 р.)
НАУКОВІ ЗАХОДИ
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Історія, сучасний розвиток та перспективи профспілкового руху у світі»
(АПСВТ, 26 квітня 2018 р.)
26 квітня 2018 року на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Історія, сучасний стан та
перспективи профспілкового руху у світі", в якій взяли участь науковці, профспілкові
лідери, викладачі та студенти вищих навчальних закладів України.
Співорганізатори конференції: Академія праці, соціальних відносин і туризму,
профспілка "Радіоелектронмаш" України, Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
м.Києва, Всеукраїнське методичне об’єднання голів студентських профкомів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації.
Учасниками конференції були представлені їхні власні дослідження з історії та
розвитку профспілок в Україні та зарубіжжі: Бельгії, Данії, Німеччини, Чехії, Японії
та ін. Свої доповіді представили профспілкові лідери та студенти сімнадцяти
навчальних закладів з Вінниці, Дніпра, Києва, Івано-Франківська, Кременчука.
Більше
інформації
про
конференцію
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2078
Збірник матеріалів конференції:

тут:

Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у
світі: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2018
року) [упор. Вопілов О. М., Жураківська Т. О., Ївженко Ю. В. ;
заг. ред. Буяшенко В. В.]. Київ : Четверта хвиля, 2018. 96 с.
URL:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Materialy_26_04_20
18.pdf
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Одинадцята міжнародна науково-практична конференція
«Інтернет-освіта-наука»
(Вінниця, 22-25 травня 2018 р.)
22 травня в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулось засідання
секції у рамках ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Інтернет-ОсвітаНаука" (ІОН-2018).
Ця представницька конференція відбулась на базі Вінницького національного
технічного університету. АПСВТ традиційно виступає співорганізатором цього
наукового заходу і організатором власної секції. Цьогоріч працівники АПСВТ
представили на конференцію 9 доповідей.
Більше інформації про конференцію тут: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2101
Збірник матеріалів конференції:

«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018»,
Одинадцята
міжнародна
науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018: Збірник
праць.
Вінниця:
ВНТУ,
2018.
343
с.
URL:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_ION_2018.pdf

Конференція молодих науковців
«Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій»
(АПСВТ, 26 травня 2018 р.)
26 травня в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбулась
конференція «Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних
трансформацій».
Заявки та тези до участі у конференції подали представники семи вищих
навчальних закладів України – як студенти, здобувачі наукових ступенів, так і
викладачі. Зацікавлена дискусія точилась довкола правових, економічних та
соціальних вимірів сталого розвитку та побудови демократичної держави, ролі
науковців і досліджень у забезпеченні збалансованого суспільного поступу.
Більше інформації про конференцію тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/conference_26_05_18

Збірник матеріалів конференції:
Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних
трансформацій: Збірник матеріалів конференції молодих науковців (м.
Київ, 26 травня 2018 р.) [Голова ред. колегії: Т. Семигіна]. Київ:
АПСВТ, 2018. 85 с. URL:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conf_26_05_2018.pdf
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Круглий стіл «Український конституціоналізм: становлення та розвиток»
(АПСВТ, 5 квітня 2018 р.).
5 квітня, у день прийняття
Конституції Пилипа Орлика, Академія
праці, соціальних відносин і туризму
провела засідання науково-практичного
круглого
столу
«Український
конституціоналізм:
становлення
та
розвиток».
Більше інформації про захід тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2066

Круглий стіл
«Правові аспекти супроводу сімей та дітей,
що потрапили у складні життєві обставини»
(АПСВТ, 24 травня 2018 р.).
24 травня за ініціативою Благодійного фонду
"Допоможи дітям України" (на чолі з випускницею
АПСВТ Ніною Кравчук) в Академії проведено круглий
стіл щодо обговорення правових питань соціального
супроводу сімей у складних життєвих ситуаціях.

Круглий стіл «Реклама освітнього закладу: сучасні стратегії та можливості»
(АПСВТ, 25 травня 2018 р.)
5 травня
в Академії відбулося
засідання круглого столу на тему:
«Реклама освітнього закладу: сучасні
стратегії та можливості». Метою
заходу,
ініційованого
кафедрою
маркетингу АПСВТ, було виявити
сучасні тенденції рекламної діяльності
навчальних закладів та окреслити
перспективи розвитку маркетингових
комунікацій на ринку освітніх послуг.
Більше інформації про захід тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2103
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Науково-практичний семінар «Кримінальнопроцесуальний кодекс України:
новели та практика застосування»
(АПСВТ, 11 квітня 2018 р.)
11 квітня в Академії відбувся науковопрактичний семінар «Кримінально-процесуальний
кодекс України: новели та практика застосування».
Вчені, адвокати, правники-практики, представники
Мін’юсту та громадськості обговорили проблеми
застосування новел кримінально-процесуального
законодавства, досвід інших країн та шляхи
подальшого вдосконалення КПК України.
Більше інформації про захід тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2068

Науково-практичний семінар «Комунікація в мережевому суспільстві»,
(АПСВТ, 15-16 травня 2018 р.).

15-16 травня кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних
технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму організувала і провела
науково-практичний семінар «Комунікація в мережевому суспільстві: роль іноземних
мов», на якому розглядалися питання багатогранності мовного простору в контексті
актуальних процесів трансформації суспільства; загальні проблеми функціонування
та розвитку іноземних мов, питання мовної культури в системі соціальних
комунікацій; шляхи вдосконалення навчання іноземним мовам та застосування
новітніх ІКТ.
Більше інформації про захід тут:
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2098
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ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ АПСВТ У МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ
У журналах, що індексуються Web of Science
Makarenko, I. Mazhnaya, A. Marcus, R. Pykalo, I. Madden,
L. Filippovich, S. Dvoriak, S. Altice, FL (2018). Concurrent
drug injection during opioid agonist treatment among people
who inject drugs in Ukraine. Journal of Substance Abuse
Treatment, 87, 1-8. doi: 10.1016/j.jsat.2018.01.007
Повний текст статті доступний тут:
https://www.researchgate.net/publication/322412543_Concurrent_d
rug_injection_during_opioid_agonist_treatment_among_people_w
ho_inject_drugs_in_Ukraine

У монографіях, виданих за кордоном
Semigina, T. (2018). Human-made Disasters and Social Work: A
Ukrainian Prospective. In Dominelly L., ed. The Routledge
Handbook of Green Social Work (pp. 431-441). Abingdon, UK:
Routledge.
Частково матеріали монографії доступні тут:
https://books.google.com.ua/books?id=sHlTDwAAQBAJ&printsec=frontc
over&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

У міжнародних виданнях,
що не індексуються Scopus або Web of Science
Melnyk, O., Khovpun, O. (2018). Legal problems of the
counterfeit financing of the terroristic activity. Fundamental and
applied researches in practice of leading scientific schools,
26 (2), 99-102.
Повний текст статті доступний тут:

https://farplss.org/index.php/journal/article/view/312/283
Nastyuk, A., Muliar, G. Changes in the rights of the Ruthenians
under the influence of the Byzantine empire in the period of the
residency of Igor Rurikovich. Fundamental and applied
researches in practice of leading scientific schools, 26 (2), 182186.
Повний текст статті доступний тут: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/326
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ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ
У квітні 2018 р. оприлюднено Вісник АПСВТ № 2-2018.
Це – тематичний випуск із соціальної роботи (редактор випуску
– завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної
психології АПСВТ Олена Карагодіна).
У номері міститься низка матеріалів щодо програм
зменшення шкоди для дорослих та підлітків, обговорення
чинників особливої уразливості дівчат і жінок до ВІЛ і моделей
протидії цьому. У випуск включено частину результатів
соціологічного дослідження "Індекс здоров'я. Україна", які
будуть цікавими тим, хто впроваджує та викладає
здоров'язбережувальні підходи.
Стаття про розвиток ідей "зеленої соціальної роботи" та
їх інституціоналізацію у закордонній практиці представляє
бачення фахового розвитку соціальної роботи. Також опубліковано матеріал про
парапрофесійних соціальних працівників і інтрадисциплінарні команди.
А на завершення номера - переклад повного тексту Глобального визначення
соціальної роботи, з усіма коментарями, які в нього включені, а також – проект паспорту
наукової спеціальності "Соціальна робота", до розробки якого долучилось чимало
науковців, та матеріали круглого столу, на якому відбувалось його обговорення.
Доступ до всіх матеріалів номера:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2018.pdf
***

Тривала робота над підготовкою Вісника № 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 конкурси, і ще чотири роботи отримали особливі
відзнаки.
***

До 1 вересня 2018 р. триває прийом рукописів до тематичних випусків АПСВТ з
права та з 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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