Шановні першокурсники!

Вітаємо в
Академії!

Сьогодні ви приєдналися до нашої академічної родини і
розпочали рух сходинками професійного розвитку.
Бажаю вам на цьому шляху наснаги, наполегливості та
натхнення для досягнення поставлених життєвих цілей.
Упевнена, що саме молодь з новим світоглядом, творчим
мисленням, активною громадянською позицією здатна
розвивати економічний та інтелектуальний потенціал
держави, зберегти надбання поколінь та забезпечити
гідне майбутнє України.
Щоб допомогти вам швидко зорієнтуватися у новому
середовищі,
ми
створили
цей
“Путівник
першокурсника”, який містить усі наші контакти,
корисні поради, а також активні посилання на детальну
інформацію щодо різних аспектів життя Академії у
мережі Інтернет.

Буяшенко Вікторія Василівна
Ректор Академії праці, соціальних відносин і туризму

АПСВТ в Україні
Київ, Кільцева дорога, 3-А
(044) 522-49-40

Приєднуйся до нас
у соціальних мережах
Офіційна сторінка АПСВТ
Група АПСВТ

Харків, Майдан Конституції, 1
(057) 730-06-77

www.socosvita.kiev.ua

Пиши на електронну пошту

Дніпро, вул. Л. Стромцова, 3-А
(056) 370 72 02

Слідкуй за новинами та
оголошеннями на сайті

АПСВТ в INSTAGRAM

info@socosvita.kiev.ua

Коваленко
Сергій
Миколайович

Семигіна
Тетяна
Валеріївна

Головко
Ярослав
Дмитрович

Проректор
з науковопедагогічної
роботи

Проректор
з наукової
роботи

Проректор
із стратегічного
розвитку
та зовнішніх зв’язків

Каб. 319

(044) 526 50 00

Каб. 424

kovalenko@socosvita.kiev.ua

(044) 526 21 36

Каб. 321

semigina.tv@socosvita.kiev.ua

(044) 526 24 52

v-rector_science@socosvita.kiev.ua

Звертайся до нас особисто
Журавель
Ярослав
Володимирович

Керівництво

Декан
юридичного
факультету

Каб. 510

Шолудченко
Сергій
Васильович

(044) 526 15 73

Декан
факультету економіки,
соціальних технологій
та туризму

Декани факультетів

Каб. 410

sv@socosvita.kiev.ua

dean_lf@socosvita.kiev.ua

Інші
підрозділи
Бухгалтерія
Каб. 222

(044) 526 22 93

Гуртожиток
Гуртожиток, каб. 217

(044) 526 63 35

Навчально-методичний відділ
Каб. 216

(044) 526 01 95

Бібліотека
Гуртожиток, каб. 112

(044) 526 07 23

(044) 526 65 37

Шукай усю необхідну інформацію щодо організації
навчального процесу на нашому сайті:

Особисто впливай на всі сфери студентського життя:
вступай до Студентської ради Академії, долучайся до
керування своїм навчальним закладом, обговорюй
та приймай важливі рішення, пропонуй нові ідеї та
допомагай втілювати їх у життя.

Розклад занять та екзаменів
Вартість навчання
Каталог освітніх програм

Бери участь у наукових та
тематичних заходах

Кодекс етики

Ознайомся з Системою оцінювання знань та умінь
студентів, яка діє в Академії
Ми використовуємо три взаємозв’язані шкали оцінювання:
традиційну національну чотирибальну шкалу для екзаменів та
двобальну шкалу для заліків; європейську шкалу «ECTS» та
внутрішню 100-бальну шкалу.
ВІДПОВІДНІСТЬ ОЦІНОК ЗА ШКАЛАМИ
Оцінка
за
100бальною
шкалою

Оцінка
за
шкалою
ECTS

90-100

A

Відмінно

80-89

B

Добре (дуже добре)

70-79
60-69
50-59

C
D
E

35-49

FX

Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)
Незадовільно
(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

0-34

F

Приєднуйся до роботи
студентського самоврядування

Оцінка
за
національною шкалою
для екзамену та
диференційованого заліку

Оцінка
за
національною
шкалою для
заліку

Зараховано

Не зараховано

В Академії постійно проходять конференції, круглі
столи, семінари, тематичні майстер-класи та зустрічі
з цікавими людьми. Слідкуй за оголошеннями.

Долучайся до насиченого
культурного та спортивного
життя Академії
В Академії створено умови для багатогранного
розвитку студентських талантів. Традиційно яскраво
в Академії проходять святкові концерти, відзначення
днів факультетів, благодійні ярмарки, а також
щорічний конкурс талантів студентів Шоу-Ринг.
Кожного року відбувається чемпіонат з міні-футболу
між командами факультетів та викладачами.

Заздалегідь поцікався місцями
та умовами практики
Наші студенти проходять практику у провідних
українських
та
міжнародних
установах,
які
працюють у сфері права, економіки, маркетингових і
соціологічних
досліджень,
соціальної
роботи,
туристичного і готельного бізнесу.

А+

Дізнайся про додаткові послуги та переваги
навчання в Академії у свого куратора або на
сайті у розділі Академія ПЛЮС

Інфраструктура ПЛЮС
Сучасне обладнання аудиторій
Спеціалізовані лабораторії
Дистанційна підтримка навчання (система Moodle)

Освіта ПЛЮС

Бібліотека (з онлайн-доступом до каталогів)

Міжнародна
програма
“Подвійний
диплом”
паралельне навчання за спорідненими спеціальностями в
Україні та країнах ЄС із отриманням по закінченню
навчання українського та європейського дипломів
Програма “Паралельне навчання” - отримання
диплому АПСВТ за другою обраною спеціальністю із
знижкою 50%
Програма “Додаткова сервісна спеціальність” отримання паралельно із навчанням за основним фахом
престижної
сервісної
спеціальності
(на
вибір
екскурсовод,
фахівець
з
ІТ-технологій,
сомельє,
адміністратор ресторану, офіціант, візажист)
Програма “Факультативи”
додатку диплома)

(з

занесення

оцінки

до

Програма “Зроби себе сам” - унікальна модульна
мультидисциплінарна
програма
для
отримання
студентами додаткових знань і навичок, корисних для
сучасного життя
Сертифікатні програми
семінари,
майстер-класи
сертифікатів)

(додаткові сучасні курси,
з
видачею
відповідних

Поглиблене вивчення іноземних мов
Військова кафедра, курси водіїв

Власна їдальня
Гуртожиток готельного типу

Індивідуальність ПЛЮС
Підтримка студентів, які працюють за фахом
Невеликі навчальні групи
Участь студентів у науково-дослідних
і комерційних проектах
Бази практик за вибором студентів Академії
Творчий розвиток, насичене студентське життя

Контактуй
з Асоціацією випускників
В Академії створені Асоціація випускників та
привілейоване товариство Клуб випускників,
метою яких є формування й збереження традицій
навчального закладу, підтримка зв'язку між
Академією і випускниками, реалізації спільних
проектів, надання взаємодопомоги в професійних і
особистих сферах життя. Випускники АПСВТ готові
ділитися своїм безцінним досвідом з нашими
сьогоднішніми студентами.

