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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ НА 2018/2019 н.р. 

 
Засідання Вченої ради розпочинається о 1520, ауд. 307.                            Матеріали для розгляду приймаються ученим секретарем: 

– з конкурсних справ не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання; 
– з видавничих справ не пізніше ніж за 3 робочих дні до засідання 

 

Дата 
засідання № протоколу №  

з/п Питання, що виносяться на обговорення Готують довідку чи 
проект рішення Доповідач 

30.08. 
2018 

1 1. Про підсумки роботи Академії у 2017/18 н. р. та завдання колективу на 
2018/2019 н. р. 

Ректор Буяшенко В.В. 

  2. Про результати роботи Приймальної комісії у липні-серпні 2018 року Відповідальний 
секретар 

Чорнодід І.С. 

  3. Про затвердження плану роботи Вченої ради Академії на 2018/2019 н. р. Учений секретар Гуляєва Л.П. 
  4. Про затвердження плану роботи ректорату Академії 

на 2018/2019 н.  р. 
Референт ректорату Жадан О.М. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
04.10. 
2018 

2 1. Про підсумки маркетингової діяльності Академії у 2017/2018 н. р. та 
основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н. р.   

Проректор  зі 
стратегічного розвитку 
та зовнішніх зв’язків 

Головко Я.Д. 

  2. Про затвердження плану наукової роботи АПСВТ на 2018/19 н.р. та 
контроль за рішенням Вченої ради від 05.10. 17 р. «Про затвердження 
плану наукової діяльності співробітників АПСВТ з урахуванням мети 
підвищення кількості публікацій і цитування у рейтингу Scopus» 

Проректор з наукової 
роботи 

Семигіна Т.В. 

  3. Про затвердження фінансового плану Академії на 2017/18 н.р.  Головний економіст Крікун Л.А. 

  4. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
01.11. 
2018 

3 1. Про стан навчально-методичної, наукової та кадрової роботи на 
юридичному факультеті  

Юридичний 
факультет 

Журавель Я.В. 

  2.  Контроль за рішенням Вченої ради від 02.11.17 р. «Про організаційні 
заходи та навчання іноземних громадян в Академії» 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 

Коваленко С.М. 

  3. Про підготовку фахівців за освітньою програмою докторів філософії з 
фаху та підсумки вступу у 2018 р. 

Проректор з наукової 
роботи 

Семигіна Т.В. 

  4. Про стан діяльності Центру дистанційної освіти Академії в м. Харків Керівник центру Каревік О.О. 
  5 Про зміни у навчальному навантаженні викладачів у зв’язку зі змінами в 

організації навчального процесу для студентів, які навчаються за 
Проректор з науково-
педагогічної роботи  

Коваленко С.М. 
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індивідуальними графіками. 
  6. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 

06.12. 
2018 

4 1. Про стан навчально-методичної, наукової та кадрової роботи на 
факультеті економіки, соціальних технологій та туризму 

Декан факультету Шолудченко С.В. 
 

  2. Про Правила прийому до АПСВТ у 2019 р. Відповідальний 
секретар приймальної 

комісії 

 

  3. Контроль за рішенням Вченої ради від 07.12.17 р. «Про діяльність та 
стратегію розвитку бібліотеки Академії до 2020» 

Директор бібліотеки Очколяс В.С. 

  4. Про організаційні заходи щодо діяльності колективу Академії у січні-
грудні 2019 року  

Ректор Буяшенко В.В. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
07.02. 
2019 

5 1. Про результати зимової сесії та поліпшення якості освіти Проректор з науково-
педагогічної роботи 

Коваленко С.М. 

  2. Про студентське самоврядування  Проректор  зі 
стратегічного розвитку 
та зовнішніх зв’язків 

Головко Я.Д. 

  3. Контроль за рішенням Вченої ради від 01.02.18 р. «Про співпрацю 
Академії праці, соціальних відносин і туризму та Федерації професійних 
спілок України» 

Ректор Буяшенко В.В. 

  4. Про господарську діяльність Академії у 2018 р. Начальник 
експлуатаційно-

господарського відділу 

Сколота М.В. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
14.03. 
2019 

6. 1. Про організацію та проведення навчальної, виробничої та 
переддипломної практики студентів у 2018-2019 н.р. 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 

декани факультетів 

Коваленко С.М., 
Шолудченко  С.В. 

Журавель Я.В. 
  2. Про стан охорони праці та пожежної безпеки в АПСВТ та заходи щодо 

їх покращення. 
Служба охорони праці Кукліч С.В. 

  3. Контроль за рішенням Вченої ради від 01.03.18 р. «Про результативність 
введення управлінського обліку в гуртожитку Академії з 1 вересня 2018 
року»  

Головний економіст Крікун Л.А. 

  4. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців на юридичному 
факультеті за результатами попереднього та поточного навчальних років 
в контексті підготовки до складання ЗНО щодо вступу в магістратуру 

Декан факультету Журавель Я.В. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
04.04. 7 1. Контроль за рішенням Вченої ради від 05.04.18р. «Про впровадження Проректор з наукової Семигіна Т.В. 
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2019 принципів академічної доброчесності в Академії» роботи 
  2. Про медіа-супровід діяльності Академії у 2018/2019 н. р. Проректор з наукової 

роботи та зовнішніх 
зв’язків  

Головко Я.Д. 

  3. Про  результати  рейтингового  оцінювання  якості  роботи  АПСВТ    Ректор Буяшенко В.В. 
  4. Про коригування навчальних планів на 2019/2020 навчальний рік з 

метою подальшого удосконалення навчального процесу 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 

декани факультетів 

Коваленко С.М., 
Шолудченко  С.В. 
Журавель Я.В. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
16.05. 
2019 

8 1. Про науково-методичне  забезпечення  системи дистанційного навчання 
MOODLE 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 

Коваленко С.М. 

  2. Про академічну мобільність студентів АПСВТ Проректор з 
стратегічного розвитку 
та зовнішніх зв’язків 

Головко Я.Д. 

  3. Про стан викладання англійської мови як загальноакадемічної 
дисципліни 

Завідувач кафедри 
іноземних мов та 

інформаційно-
комунікаційних 

технологій 

Бондар С.І. 

  4. Про результати наукової роботи на факультеті економіки, соціальних 
технологій і туризму 

Декан факультету, 
завідувачі кафедрами 

Шолудченко С.В. 

  5. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
20.06. 
2019  

9 1. Про результативність наукової роботи на юридичному факультеті Декан факультету, 
завідувачі кафедрами 

Журавель Я.В. 

  2. Про проектну діяльність науково-педагогічного колективу Академії Проректор з 
стратегічного розвитку 
та зовнішніх зв’язків 

Головко Я.Д. 

  3. Про стан та розвиток наукового журналу Академії «Вісник Академії 
праці, соціальних відносин і туризму» Проректор з наукової 

роботи  
Семигіна Т.В. 

 
  4. Про результативність діяльності Академії щодо впровадження сервісних 

спеціальностей для студентів першого курсу денної форми навчання 
Ректор Буяшенко В.В. 

  5. Про фінансові результати діяльності Академії у 2018/2019 н. р. Головний економіст Крікун Л.А. 
  6. Конкурсні, видавничі справи Учений секретар Гуляєва Л.П. 
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