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ВСТУП 

 
Відповідно до частини 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» 

звітую перед засновником Академії - Федерацією професійних спілок 

України та її виборним органом - Президією Федерації професійних спілок 

України, перед Зборами трудового колективу Академії - найвищим 

органом громадського самоврядування і оприлюднюю звіт про свою 

діяльність на офіційному веб-сайті Академії. 

Зважаючи на вимоги Закону України «Про вищу освіту», відповідно 

до Статуту Академії та контракту між ректором та головою Федерації 

професійних спілок України, звіт відображає мою діяльність на посаді 

ректора з 01 вересня 2018 р. до 30 серпня 2019 р. 

Звіт ректора включає всі складові багатоаспектної управлінської 

діяльності Академії, скерованої на створення якнайкращих умов для 

розвитку цілісних особистостей засобами освіти, науки, соціальної, 

культурної і спортивної роботи, залученням до громадської діяльності. 

У стратегії Академії на 2018-2019 н. р. було визначено наступні 

пріоритети: 

 Продовження роботи щодо імплементації законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», інших нормативно-правових актів, що стосуються 

статутної діяльності Академії. 

 Забезпечення сталого інституційного розвитку Академії на основі 

корпоративних цінностей, а також реалізації його місії, візії й стратегії 

заради створення рівних можливостей та різноманіття. 

 Розширення можливостей для диверсифікації джерел фінансування 

Академії, забезпечення ефективності функціонування й удосконалення 

університетської структури. 

 Забезпечення відкритості у прийнятті рішень шляхом попереднього 

обговорення проектів документів, що стосуються розвитку Академії, та 

оприлюднення всіх прийнятих нормативно-правових документів 

Академії. 

Академія постійно співпрацює з апаратом Федерації професійних 

спілок України та іншими структурними підрозділами і департаментами 

професійних спілок України. У 2018-2019 н. р. значна увага приділялася 

впровадженню положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» 

інших законодавчих актів. 

Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, спонукають до 

переосмислення ролі і місії закладів вищої освіти у системі сучасних 

суспільних цінностей. Це обумовлює до пошуку відповідей на питання щодо 

функцій та завдань «освітньої, наукової, економічної діяльності 
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університетів»
1
. Сучасні освітні послуги, якщо вони прагнуть до світових 

стандартів якості освіти, усе більше втрачають ознаки державницької та 

національної політики в освітній сфері. Підтвердженням  цього є 

дослідження канадського дослідника Б. Рідінгса «Університет в руїнах»
2
. 

Однією з головних цінностей вищої освіти стає прагматизм – з його 

показниками ефективності і досконалості для розвитку усіх сфер суспільного 

життя від політики до економіки. 

Заклад вищої освіти стає нецікавим сучасному студенту, якщо він 

зосереджує увагу лише на ретрансляції існуючого знання і залишає поза 

увагою механізми комерціалізації цього знання (інструментарій створення 

нового знання, технології виробництва нового продукту на ринку на підставі 

існуючого знання тощо) в конкретні результати навчання. Саме тому на 

порядок денний при визначенні місії закладів вищої освіти виходять питання 

створення нових знань, дослідно-підприємницька діяльність, забезпечення 

сталого розвитку суспільства, інтернаціоналізація освітнього простору.  

Спробуємо проаналізувати за цих обставин колектив Академії 

демонстрував небайдужість, усвідомлену громадянську позицію, 

відповідальність і професіоналізм.  

 

 

 

  

 

                                                           
1 Яцунь О.М. Доповідь «Місія і функції університетів: сучасні виклики та можливості для 

України»  на Круглому столі «Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові 

можливості для України», який відбувся 16 липня 2019 року в Національному 

педагогічному університеті ім. М. П.  Драгоманова 
2
 Ридингс Б. Университет в руинах [Текст] / пер. с англ. A. M. Kopбута; Гос. ун-т. Высшая 

школа экономики. Москва : Изд. дом Гос. ун-та  Высшей школы, 2010. 340с. 
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЙОГО ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стратегія розвитку Академії була спрямована на залучення державних 

коштів щодо підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема  через підготовку 

фахівців за кошти державного фонду соціального страхування. З метою 

забезпечення реалізації стратегічних рішень та координації роботи усіх 

структурних підрозділів Академії за звітний період було проведено 10 

засідань Вченої ради, на яких розглянуто 37 питань, затверджено 16 

важливих для функціонування Академії нормативних документів, зокрема, 

положення про юридичну клініку:; положення про науковий гурток; 

положення про індивідуальний навчальний план студента Академії; 

положення про встановлення знижок в оплаті за навчання студентам 

Академії; положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Академії; положення про науковий відділ Академії.  

Поновлено  введення до  складу  Вченої ради  в  минулому  році  

представників суб’єктів навчання (Потапенко С.А. – здобувач вищої освіти за 

PH програмою, Пишна Марія – студентка 2 курсу юридичного факультету) 

що засвідчує демократизм та відкритість у її діяльності.  

  

1.1. Постанова засновників про створення Академії праці, 

соціальних відносин і туризму (далі - Академія) 

 

Академія праці, соціальних відносин і туризму – це приватний 

навчальний заклад, основним завданням якого є створення науково0-

методичного, консультативного та навчального центру профспілок, наукової 

школи соціальної економіки, соціального діалогу, сучасного профспілкового 

руху, підготовка фахівців для сфери соціально-трудових відносин усіх форм 

власності. 

Засновником Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ) 

є Федерація професійних спілок України (ФПУ).  

Адреса: 252012, Київ – 12, майдан Незалежності, 2. 

Тел. 228-06-08, 10лоб./факс: (044) 228-87-98. 

E-mail: fpu@blizzard.sabbo.kiev.ua. 

Голова Федерації професійних спілок України – Осовий Григорій 

Васильович. 

Академія праці, соціальних відносин і туризму, як вищий навчальний 

заклад, створена на базі Українського навчально-методичного центру 

Федерації профспілок України відповідно до постанови Конгресу ФПУ «Про 

угоду «Про систему профспілкового навчання, підготовки і перепідготовки 

профспілкових кадрів, розвиток профспілкової науки» від 29.01.93 р. №  К-1-

15 та постанови президії ФП України від 05.05.93 р. № П-4-1 «Про Академію 

mailto:fpu@blizzard.sabbo.kiev.ua
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праці і соціальних відносин ФП України».  На підставі Постанови Президії 

ФП України № П-14-17 від 25.09.12 р. «Про реорганізацію вищих навчальних 

закладів Федерації професійних спілок України» в структурі Академії було 

розпочато створення нових структурних підрозділів. Відповідно  до 

Постанови Президії ФП України № П16-20 від 28.02.13 р. «Про зміну 

найменування Академії праці і соціальних відносин ФПУ та затвердження 

нової редакції Статуту» змінена назва Академії на Академію праці, 

соціальних відносин і туризму. Згідно з Постановою Президії ФП України 

№ П-19-8 від 03.07.13 р. «Про Інститут туризму АПСВТ» Інститут туризму  

став структурним підрозділом  Академії. У процесі реорганізації Академії, 

при затверджені організаційної структури Академії на базі Інституту туризму 

була утворена кафедра спеціальних туристичних дисциплін (наказ №35-з від 

24.04.2014 р.) в межах факультету економіки та соціального управління, а 

факультет перейменовано – факультет економіки, соціальних технологій і 

туризму (наказ №107-з від 13.11.14 р.).  

06.02.15 р. Інститут туризму ФПУ припинив свою діяльність як 

юридична особа (повідомлення про проведення державною реєстрацією 

припинення юридичної особи вихідний №1/а внесено №106691120161110). 

Окрім того, на базі Харківського соціально-економічного інституту утворені 

Регіональні центри дистанційної освіти у м. Дніпро та м. Харків. 

Академія входить у систему національної вищої освіти і діє 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, засновника Академії – 

Федерації профспілок України та Статуту Академії праці, соціальних 

відносин і туризму. У 2017-2018 н. р. Академія праці, соціальних відносин і 

туризму відзначила 25-річчя з дня прийняття рішення про заснування. 

Академія праці, соціальних відносин і туризму є юридичною особою з 

відповідними правами і обов’язками, має самостійний баланс, майно, 

розрахунковий рахунок, печатку з державною символікою, штамп та інші 

атрибути юридичної особи, може від свого імені набувати в Україні та за її 

межами майнові та немайнові права і нести по них зобов’язання, виступати  

позивачем і відповідачем у судах. 

Адреса: 03187, Україна, Київ – 187,  

вул. Кільцева дорога, 3-а. 

E-mail: info@socosvita.kiev.ua 

 

1.2. Свідоцтво про державну реєстрацію Академії 

 

Академію включено до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (відомості з Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України від 15.08.2015 р. реєстраційний номер відомостей 

ГУРС 13817, витяг  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань від 30.08.2016 р.). видані 

mailto:info@socosvita.kiev.ua
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Головним управлінням регіональної статистики Державної служби 

статистики України. Організаційно-правова форма 440 – організація 

(установа, заклад) об’єднання громадян. Орган управління – Федерація 

професійних спілок України. Види діяльності – вища освіта, виготовлення 

друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, інші види освіти, 

роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля 

газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, 

діяльність інших засобів тимчасового розміщення. 

 

1.3. Довідка про включення Академії до Державного реєстру 

вищих навчальних закладів України 

 

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України реєстраційний № 11 – І – 536 від 

25.03.2009 р. виданою Міністерством освіти і науки України. 

 

1.4.  Статут Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 

Статут Академії праці, соціальних відносин і туризму було розглянуто 

та затверджено на загальних зборах трудового колективу 23 червня 2015 р. 

(протокол №2). Після чого відбулося його погодження на Президії ФП 

України (Постанова ФП України №П40-17 від 06.10.15р.). Однак, у зв’язку з 

певними змінами у фінансово-господарській діяльності, що відбулися у 2015-

2016 н. р., виникла необхідність внести зміни  до 12ло.4.7. Розділу ІV 

«Майно Академії». 

З метою приведення Статуту АПСВТ до фактичного 

місцезнаходження юридичної особи відповідно до офіційного довідника 

«Вулиці міста Києва» Київської міської ради були внесені зміни: з вулиці 

Велика Окружна дорога, 3 на вулицю Кільцева дорога, 3-А (Постанова 

Президії ФПУ №П-7-10 від 16.03.2017р.).  

Зміни до чинного законодавства про вищу освіту, вимагають внесення 

певних коректив до діючого Статуту АПСВТ, саме це стане завданням 

колективу Академії у 2019/2020 н. р. 

 

1.5. Ліцензії та сертифікати на здійснення освітньої діяльності 

Академією  

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України  на надання освітніх 

послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до бакалавра, магістра. Рішення про переоформлення ліцензії 

затверджене наказом МОН України № 91-л від 10.05.2017 р. (можна 

ознайомитися на сайті МОНУ). 
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Відомості про право здійснення освітньої діяльності Академії за 

освітніми рівнями та спеціальностями, ліцензійні обсяги набору розміщені на 

сайті МОНУ (можна ознайомитися на сайті МОНУ). 

Сертифікат про акредитацію  

 Другий рівень здобуття вищої освіти «Бакалавр»  

 231 Соціальна робота – Серія НІ-ІІ №1171824, виданий 11 серпня 

2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.  

 054 Соціологія – Серія НІ-ІІ №1171816, виданий 11 серпня 2014 р., 

термін дії до 1 липня 2019 р. 

 081 Правознавство – Серія НІ-ІІ №1171818, виданий 11 серпня 2014 р., 

термін дії до 1 липня 2019 р. 

 075 Маркетинг – Серія НІ-ІІ №1171820, виданий 11 серпня 2014 р., 

термін дії до 1 липня 2019 р. 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Серія НІ-ІІ №1171822, 

виданий 11 серпня 2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р. 

 073 Менеджмент – Серія НІ-ІІ  №1173427, виданий 9 лютого 2015 р., 

термін дії до 1 липня 2019 р. 

 242 Туризм – Серія АП 11005441, виданий 19 липня 2018 р., термін дії 

до 1 липня 2023 р. 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Серія АП 

№11009149, виданий 6 березня 2019 р., термін дії до 1 липня 2027 р. 

  Третій  рівень здобуття вищої освіти «Магістр»  

 231 Соціальна робота – Серія НІ-ІV №1171826, виданий 11 серпня 

2014 р., термін дії до 1 липня 2019 р.  

 054 Соціологія – Серія НІ-ІV №1171817, виданий 11 серпня 2014 р., 

термін дії до 1 липня 2019 р.  

 081 Правознавство – Серія НІ-ІV №1176479, виданий 3 липня 2015 р., 

термін дії до 1 липня 2025 р. 

 075 Маркетинг – Серія НІ-ІV №1180450, виданий 6 липня 2016 р., 

термін дії до 1 липня 2026 р.  

 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Серія НІ-ІV 

№1176480, виданий 3 липня 2015 р., термін дії до 1 липня 2025 р. 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – Серія АП 

№11001485, виданий 20 лютого 2018 р., термін дії до 1 липня 2023 р. 

 073 Менеджмент Серія АП №11008680, виданий 23 квітня 

2019 р,, термін дії до 1 липня 2024 р. 

     

1.6.  Позиція Академії в консолідованому рейтингу вищих 

навчальних закладів України 

 

Діяльність Академії у 2018-2019 н. р. була спрямована на 

продовження сформульованої мети: змінити позицію Академії у 

консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України. Вихідними 
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даними для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів 

України є найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової 

інформації національні та міжнародні рейтинги вузів: «Топ-200 Україна», 

«Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії 

оцінювання вищих навчальних закладів. 

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів 

за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс». Укладач 

рейтингу: Інформаційний ресурс «Освіта.ua». Джерело: http://osvita.ua/ 

 
Таблиця 1.6.1 

Академія праці, соціальних відносин і туризму: консолідований 

рейтинг «Освіта.ua» 2014-2019 рр. 

 

Рік 

Місце у 

загальному 

рейтингу з 

292 

Топ 200 

Україна 

Вебометрикс/ 

Бал ЗНО 
Scopus 

Підсумковий 

бал ↓ 

2014 270-272 173 313 119 605 

2015 258-259 167 263 123 587 

2016 168 164 166 129* 459 

2017 158-159 169 129 137* 435 

2018 204 185 148 164 497 

*137 місце у рейтингу Scopus – останнє, його мають усі ВНЗ, які взагалі не 

представлені у даному рейтингу від України.  

 

Рейтинг «Топ 200 Україна» 

Методика складання рейтингу побудована відповідно до міжнародних 

принципів ранжування університетів і передбачає проведення порівняльного 

аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних 

критеріїв. Укладач рейтингу: Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» 

Джерело: http://euruosvita.net/ 

 

Таблиця 1.6.2  

Академія праці, соціальних відносин і туризму: оцінка за 

основними показниками рейтингу «Топ 200 Україна» 

 у період 2006-2019 рр. 

 

Навчаль- 

ний рік 

Місце у 

рейтингу 

з 200 

Оцінка 

якості 

науково-

педагогічного 

колективу 

Оцінка 

якості 

навчання 

Оцінка 

міжнародного 

визнання 

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності 

ВНЗ 

2006-2007 182 1,58 1,33 0,00 2,91 

2007-2008 185 1,58 2,43 0,00 4,01 

2008-2009 127 4,73 4,81 5,00 14,55 

http://osvita.ua/
http://euruosvita.net/
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Навчаль- 

ний рік 

Місце у 

рейтингу 

з 200 

Оцінка 

якості 

науково-

педагогічного 

колективу 

Оцінка 

якості 

навчання 

Оцінка 

міжнародного 

визнання 

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності 

ВНЗ 

2009-2010 129 3,79 4,03 4,80 12,69 

2010-2011 130 4,28 3,93 5,01 13,22 

2011-2012 131 4,50 3,44 6,43 14,37 

2012-2013 131 4,44 4,94 6,33 15,71 

2013-2014 173 4,63 5,10 5,02 14,75 

2014-2015 167 4,70 5,10 5,09 14,91 

2015-2016 164 5,69 5,15 4,38 15,22 

2016-2017 169 5,76 5,35 3,9 15,01 

2017-2018 171 5,91 5,41 3,88 15,20 

2018-2019 185 6,56 4,12 0,99 11,67 

 

Рейтинг «Webometrics» 

Рейтинг Webometrics оцінює більше 24 тис. ВНЗ світу та укладається з 

2004 року однією з найбільших наукових установ Європи – Національною 

дослідницькою радою Іспанії. Найбільшу вагу в рейтингу (сумарно 80%) 

займають показники цитованості ВНЗ в мережі Інтернет та в БД Scopus. 

Рейтинг також враховує рівень впровадження в університеті політики 

«відкритого доступу» до результатів своїх досліджень, навчальних 

матеріалів, нормативної бази тощо.  

Рейтинг українських ВНЗ у Webometrics станом на липень 2019 р. 

представляли 300 ВНЗ. 

За твердженням головного редактора рейтингу д-ра Ісідро Агійо, 

результати рейтингу Webometrics потрібно правильно інтерпретувати. 

Рейтинг не оцінює веб-сайти ВНЗ за популярністю або зручністю 

використання, натомість за допомогою вебометричних індикаторів вдається 

опосередковано оцінити усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, 

культуру, соціальну, спортивну тощо.  

Параметри рейтингу Webometrics: 

Presence (присутність) – кількість присутніх на сайті ВНЗ сторінок усіх  

форматів, проіндексованих пошуковою системою Google. 

Impact (вплив) – комбінація кількості зовнішніх гіперпосилань на  

домен ВНЗ та кількості доменів, з яких ці посилання надходять. 

Openness (відкритість) – кількість присутніх на сайті ВНЗ файлів у  

форматах (.pdf, .doc, .docx,) проіндексованих пошуковою системою  Google 

Scholar. 

Excellencе – наукові статті, що опубліковані авторами ВНЗ в журналах,  

проіндексованих бібліометричною базою Scopus, та входять до складу 10% 

статей, найбільш цитованих у своїх галузях за версією Scimago Group.  
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Таблиця 1.6.3 

Академія: оцінка за основними показниками рейтингу «Webometrics» у 

період 2014-2019 рр. 

 

 
Місце у 

рейтингу 
World Presence Impact Openness Excellence 

  Липень 

2015 
185 16078 9614 17642 12316 5490 

Січень 

2016 
166 13192 9754 13801 12610 5484 

Липень 

2017 
130 10126 9154 14355 3644 5789 

Січень 

2018 
193 15186 9096 14412 9593 5777 

Липень 

2018 
116 10016 9380 14279 3940 6008 

Січень 

2019 
115 9905 9724 14104 4164 6017 

Липень 

2019 
106 10056 9336 13844 3960 6115 

 

У 2018-2019 н. р. адміністрація наполегливо зверталися до викладачів 

з проханням щодо розміщення на сайті Академії статей у форматі .pdf, 

навчальних матеріалів у системі дистанційного навчання MOODLE та 

прописувала в контрактах науково-педагогічних працівників конкретні 

завдання щодо просування нашого вузу в рейтингу  Webometrics.  

Академія ще має резерв щодо покращення свого представлення у 

рейтингу. Так, ще не усіма науково-педагогічними працівниками 

представлені на сайті у зазначеному форматі автореферати захищених на 

здобуття наукового ступеня робіт.  

Рейтинг «Scopus» 

Scopus – це бібліографічна і реферативна база даних і інструмент для 

відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus 

індексу 18 тис. наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 

5000 видавців. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного 

середовища SciVerse. База даних індексує наукові журнали, матеріали 

конференцій та 16 лобалізац книжкові видання. Розробником та власником 

SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на 

умовах передплати через веб-інтерфейс. Пошуковий апарат Scopus 

інтегрований з пошуковою системою Scirus для пошуку веб-сторінок та 

патентною базою даних. 

Станом на вересень 2019 року до бази даних Scopus включено 136 

вищих навчальних закладів України, що на 12 вищих навчальних закладів 

більше, ніж у квітні 2018 року. 

Основні кількісні показники: індекс цитування, індекс Ґірша, імпакт-

фактор. 
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Індекс цитування  – ключовий показник для оцінки роботи  

дослідників і наукових колективів. Оцінює вплив вченого або організації на 

світову науку, визначає якість проведених наукових досліджень. 

Індекс Ґірша (h-індекс)  – кількісний показник, що базується на  

кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій. 

Імпакт-фактор  – показник цитованості журналів, визначає  

інформаційну значимість наукових журналів. 

Укладач рейтингу: консультативний комітет  Scopus. 

Джерело: http:www.scopus.com/ 

Академія праці, соціальних відносин і туризму не представлена у 

рейтингу Scopus. Наукові праці науково-педагогічних працівників Академії 

не індексуються даною системою, отже АПСВТ знаходиться на останньому 

місці за даним показником у світовому рейтингу ВНЗ. Варто зазначити, що 

2018/2019 н. р. науково-педагогічними працівниками Академії зроблені певні 

кроки у цьому напрямку і ми вже маємо три публікації, які індексуються 

системою Scopus. Авторами цих статей є д.пол. н., доц. Т. В. Сємигіна та д. 

мед. н., доц. С. В. Дворяк. Обидва вони працюють на кафедрі соціальної 

роботи та практичної психології. 

Згідно представленому аналізу щодо позиції Академії праці, 

соціальних відносин і туризму в консолідованому рейтингу вищих 

навчальних закладів України, перед колективом Академії у 2018-2019 н. р. 

постали наступні завдання: 

2. Підвищення рейтингу Академії у «ТОП-200 Україна». 

 Налагодження міжнародних зв’язків у світовому освітньому просторі 

(освітні послуги, наукова діяльність, обмін досвідом, спільні освітні та 

культурні програми тощо). 

3. Підвищення рейтингу «Webometrics». 

 Розмістити на сайті Академії до 1 січня 2020 року у форматі .pdf 

автореферати науково-педагогічних працівників щодо здобуття 

наукових ступеня. 

 Продовжити наповнення навчальними матеріалами системи 

дистанційного навчання MOODLE для студентів третього курсу 

навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр. 

 Здійснювати аналіз Інтернет-діяльності Академії з точки зору 

відповідності параметрам оцінки Webometrics, створення плану 

Інтернет-діяльності задля підвищення рейтингу з врахуванням вимог 

Webometrics. 

 

1.7. Стратегія діяльності Академії  

 

Академія є організацією приватної форми власності і має всі атрибути 

юридичної особи, член Української асоціації з розвитку менеджменту та 

бізнес-освіти. 10 листопада 2015 року на засіданні Вченої ради Академії 

(протокол №3) була затверджена Стратегія розвитку Академії праці і 
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соціальних відносин і туризму до 2020 р., яка ґрунтується на засадах Закону 

Україну «Про вищу освіту».  У Стратегії відтворено особливості сучасного 

етапу розвитку Академії, визначено стратегічну мету і завдання діяльності на 

восьмирічну перспективу. Стратегія відтворює специфіку Академії як 

профспілкового вузу, реалізує комплексний інноваційний підхід до 

вирішення проблем освітньої, наукової, міжнародної та профспілкової 

діяльності. 18 червня 2017 р. на засіданні Вченої ради (протокол №9) був 

запропонований проект Концепції іміджу Академії щодо формування 

програми лояльності споживачів освітніх послуг нашого вузу.  

Організація освітнього процесу в 2018/2019 н. р. була скерована на 

подальшу імплементацію принципів практико-орієнтованого навчання, 

заснованого на практичному  досвіді та  дослідженнях,  з  метою  

формування  високої конкурентоспроможності  випускників,  створення  

необхідних  умов  для запровадження  інноваційних  методів  та  технологій  

навчання,  розвинення ідей інтегрованого навчання в межах освітніх програм, 

а також розширення квазіпрофесійного  середовища  для  підготовки  

студентів.   

Відповідно до Стратегії розвитку Академії було застосовано такі 

управлінські підходи: 

 проведено розширену координаційну нараду гарантів освітніх програм 

щодо  інтегрованої  діяльності  науково-педагогічних  працівників  в 

межах  освітньої  програми,  ролі  гаранта  (керівника)  програми  у 

забезпеченні якості підготовки майбутнього фахівця; 

 внесено  зміни  до  навчальних  планів  (освітніх  програм): перелік 

дисциплін і розподіл між теоретичними і практичним навчанням; 

 запропоновано графік освітнього процесу з урахуванням періодичності 

практик; 

 внесено зміни до робочих програм начальних дисциплін;  

 покращено процедуру вибору навчальних дисциплін студентами; 

 активізовано   залучення   роботодавців   до   освітнього   процесу 

(експертування  освітніх  програм,  участь  у  роботі  екзаменаційних 

комісій, гостьові лекції та майстер-класи); 

 проведено  аналіз  магістерських  програм та розпочато  процес  їх 

оновлення. 

Таблиця 1.7.1 

Бакалаврські програми 

 

 

Освітня програма 

 

Успішність, % Якість,% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Право 94,0 94,9 95,0 47,0 54,0 64,0 

Туризм 92,0 92,2 91,9 50,0 64,0 74,0 

Маркетинг 90,1 91,2 92,0 64,7 74,5 84,6 

Підприємництво, 97,2 96,3 96,0 49,4 79,2 89,0 
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біржова торгівля та 

страхування 

Менеджмент 95,0 95,1 95,2 51,9 69,7 82,9 

Фінанси і кредит 99,0 98,9 98,7 69,9 79,0 89,8 

Соціологія 90,2 91,4 91,0 49,0 70,4 89,6 

Соціальна робота 96,2 96,1 96,0 69,0 69,1 69,2 

 

Із  запропонованих  таблиць зрозуміло  що,  залишаючись  у  межах 

існуючих  акредитаційних  вимог  до  успішності,  студенти  всіх  освітніх 

бакалаврських  програм  показують  зниження  показника  спішності.  Разом  

з тим, на 68%  освітніх  програмах показники якості  навчальних  досягнень 

студентів-бакалаврів зростають. 

 

Таблиця 1.7.2 

Магістерські програми 

 

 

Освітня програма 

 

Успішність, % Якість,% 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Право 95,0 95,9 96,0 48,0 55,0 65,0 

Туризм 93,0 93,2 92,9 51,0 65,0 75,0 

Маркетинг 91,1 91,2 93,0 65,7 75,5 85,6 

Підприємництво, 

біржова торгівля та 

страхування 

98,2 97,3 97,0 50,4 80,2 90,0 

Менеджмент 96,0 96,1 96,2 52,9 70,7 83,9 

Фінанси і кредит 100,0 99,9 99,7 70,9 80,0 90,8 

Соціологія 91,2 92,4 92,0 50,0 71,4 90,6 

Соціальна робота 97,2 97,1 97,0 70,0 70,1 70,2 

 

Аналіз показників успішності та якості навчання магістрантів 

свідчить, що  розробка  білетів  для  іспитів  на компетентнісних засадах  

дозволили  суттєво  об’єктивувати  результати навчальних  досягнень.  

Залишаючись  у  межах  існуючих  акредитаційних вимог,  студенти  68%  

освітніх  магістерських  програм  мають  дещо  гірші показники  успішності.  

При  цьому  якість  навчання  також  знизилась  у студентів значної кількості 

магістерських освітніх програм.  

 

Таблиця 1.7.3. 

Показники навчання студентів І курсу 

 

2017/2018 2018/2019 

Навчальний 

період 

Успішність, 

% 

Якість, % Навчальний 

період 

Успішність, 

% 

Якість, % 
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Юридичний факультет 

1 семестр 95,54 72,61 1 семестр 99,4 73,2 

2 семестр 96,15 51,92 2 семестр 96,39 51,81 

2017/2018 96% 62% 2018/2019 98% 62% 

Факультет економіки, соціальних технологій і туризму 

1 семестр 97,33 51,33 1 семестр 89,21 73,38 

2 семестр 87,07 38,78 2 семестр 88,32 41,61 

2017/2018 92% 45% 2018/2019 89% 57% 

 

Аналіз  отриманих результатів  свідчить,  що  особливу  увагу  в 

запровадженні  нових підходів потрібно  приділити  факультету  економіки, 

соціальних технологій і туризму,  де суттєво  знизились  якість  та  

успішність  студентів.  З  іншого  боку,  це  може відбуватися завдяки 

об’єктивності оцінювання. Під  час  порівняльного  аналізу  якості  й  

успішності  студентів виявлені  показники  ще  раз  підтверджують 

необхідність  здійснення  детального  аналізу  змісту  навчального  матеріалу, 

його обсягів, методів навчання й форм організації навчальної роботи. 

Опитування студентів-першокурсників   свідчить   про   позитивне ставлення 

до запроваджених новацій як в організації освітнього процесу, так і  в  

питаннях  підвищення  рівня  об’єктивності  оцінювання  навчальних 

досягнень. 

Одним  із  основних  індикаторів  ефективності  запровадження  Нової 

освітньої стратегії є одержання зворотного зв’язку від студентів – з одного 

боку,  і  від  роботодавців – з  іншого.  Так,  у  звітному  році  було  проведено 

опитування  «Викладач  очима  студентів»  у  якому  брали  участь 174 

студенти,  які  оцінювали  викладачів. Необхідно зазначити, що 91% 

викладачів за 5-бальною шкалою оцінені студентами в діапазоні 4-5 балів, з 

яких 63% викладачів оцінені студентами в діапазоні 4,5-5 балів і лише 9% 

мають рейтинговий бал менше 4. Результати оцінювання  враховуються  при 

побудові  рейтингу  викладачів  і  є  підставою для кадрової роботи на 

кафедрах. 

 

1.8. Презентація Академії в засобах масової інформації та 

Інтернет-просторі 

 

Значна увага адміністрації у минулому році була приділена іміджу 

Академії та поширенню інформації про наш виш. Ця робота відбувається за 

багатьма напрямами, а її результат відчувають статистичні дані груп у 

соціальних мережах. 
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Таблиця 1.8.1. 

Присутність Академії праці, соціальних відносин і туризму в 

соціальних мережах 

 

№з/п Назва Тип 

Адміністратори/ 

автори/ 

редактори 

Кількість 

підписників/ 

учасників 

1. 
Академія праці, 

соціальних відносин 

і туризму 

Офіційна 

сторінка АПСВТ 

М.Карагодіна 

(основний автор), 

Т. Семигіна, 

Г.Філь, 

С.Коваленко 

406 

2. 
Академія праці, 

соціальних відносин 

і туризму 

група 

ТОП авторів: 

Л.Гуляєва, 

В.Буяшенко, 

Т.Семигіна, 

Я.Журавель, 

Я.Головко  

Адміністратори: 

М.Карагодіна, 

С.М.Коваленко 

2 436  

(+700 

учасників з 

12.2016) 

 

3. 
Вісник Академії 

праці, соціальних 

відносин і туризму 

сторінка журналу 
Основний автор 

та адміністратор: 

Т.Семигіна 

128 

4. 

Financial Literacy 

Hub (Центр 

фінансової 

грамотності) 

група 
Основний автор 

та адміністратор: 

Л.Гуляєва 

1717 

5. 
Проект «Фінансовий 

сектор ЄС як рушій 

сталого розвитку» 

сторінка проекту 
Основний автор 

та адміністратор: 

Л.Гуляєва 

176 

6. Академія Подорожей 
сторінка 

тур. лабораторії 

Основний автор 

та адміністратор: 

О.Міхно 

7 

7. 
Асоціація 

випускників АПСВТ 

сторінка 

Асоціації 

Основний автор 

та адміністратор: 

В.Кравчук 

146 

 

У той же час, не зважаючи на певні зусилля колективу, щодо 

наповнення контекстом про діяльність Академії  Інтернет-простору у цьому 

напрямку у 2018-2019 н. р. ще існували наступні проблеми: 

 

Таблиця 1.8.2 

Проблеми щодо наповнення контекстом про діяльність Академії  

Інтрнет-простору у 2018-2019 н.р.  

  
№ 

з/п 
Мережа Проблема Стан вирішення 

1. FACEBOOK Наявність єдиного ТАК. Права 

https://www.facebook.com/www.socosvita.kiev.ua/
https://www.facebook.com/www.socosvita.kiev.ua/
https://www.facebook.com/www.socosvita.kiev.ua/
https://www.facebook.com/groups/apsvt/
https://www.facebook.com/groups/apsvt/
https://www.facebook.com/groups/apsvt/
https://www.facebook.com/VisnykAPSVT/
https://www.facebook.com/VisnykAPSVT/
https://www.facebook.com/VisnykAPSVT/
https://www.facebook.com/groups/475334435982121/
https://www.facebook.com/groups/475334435982121/
https://www.facebook.com/groups/475334435982121/
https://www.facebook.com/groups/475334435982121/
https://www.facebook.com/academyoftrips/
https://www.facebook.com/APSVTFPU/
https://www.facebook.com/APSVTFPU/
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адміністратора 

сторінки АПСВТ у  

Facebook (Ганна 

Філь), що 

створювало для 

організації ризики 

позбавлення 

управління своєю 

сторінкою з боку 

приватної особи 

(наприклад, у 

випадку конфлікту) 

Адміністратора 

поширено ще на двох 

осіб – Т.Семигіну та 

М.Карагодіну, що 

суттєво знижує ризики 

втрати управління 

сторінкою. 

2. FACEBOOK 

Низька активність 

поповнення 

контентом 

(релевантними 

публікаціями) Групи 

АПСВТ з боку 

деяких підрозділів 

Академії. 

ТАК. Пожвавлення 

активності деяких 

учасників навіть мало 

зворотній ефект: 

висока кількість 

публікацій загального 

змісту створювало 

враження «спаму». 

Таким учасникам було 

роз’яснено правила 

участі у групі (зміст 

публікацій повинен 

мати відношення до 

подій в Академії) та 

відповідні публікації 

видалено. 

3. FACEBOOK 

Маємо факт 

існування 

паралельної 

застарілої сторінки 

Академії в мережі 

Facebook, яку 

неможливо 

модерувати або 

видалити.  Сторінка 

містить стару 

інформацію, а 

деякий розміщений 

у 2011 році контент 

у сучасних умовах 

навіть може 

негативно впливати 

на імідж Академії. 

Адміністратор 

сторінки невідомий. 

НІ. Спроби звернення 

до адміністрації 

Facebook, а також 

спроби листування з 

адміністратором 

сторінки не отримали 

відповіді. 

4. INSTAGRAM 

Відсутність 

профілю Академії в 

мережі Instagram 

Частково. Профіль 

АПСВТ створено, але 

регулярно не 

поповнюється. 
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Співпраця зі ЗМІ у 2018-2019 році була досить продуктивною: 

Академія була представлена в ЗМІ нашого засновника і в регіональних 

газетах, а також соціальних мережах та освітніх сайтах. 

Але в той же час цей напрямок роботи Академії носить дещо 

ситуативний характер. Рейтинг Академії в мережі Інтернет є середнім. 

Пошукова система Google за запитом «АПСВТ» видає результат 4 920, а за 

запитом – 49 900. Відсутня програма інформаційної співпраці Академії зі 

ЗМІ, не проводиться постійний моніторинг, та аналіз інформації щодо 

висвітлення подій Академії в ЗМІ; не сформовано пул експертів Академії.  В 

У SMM – роботі варто зробити акцент на популяризацію хештегів Академії 

таких як #ASLRT #АПСВТ #АТСОТ. Це створить можливість для того, щоб 

пошукова система Google могла видавати інформацію про Академію на 

перших сторінках. Вважаю, що настав час надати цій роботі системного 

характеру.  

У розповсюдженні інформації ми активно співпрацюємо з газетою 

«Профспілкові вісті»,  Osvita.ua, «Освітній портал» та інші. 

Сюжети про події Академії в цьому році були на телеканалах Еспресо 

ТВ, 1+1; на радіо Українське радіо, Громадське радіо, Радіо Столиця, Радіо-

Ера.  

 

1.9. Структурні підрозділи Академії праці, соціальних відносин і туризму 

та накази про їх створення 

 

Станом на 1 вересня 2019 року в структурі Академії праці, соціальних 

відносин і туризму було: 

 два факультети: 

1) факультет економіки соціальних технологій і туризму; 

2) юридичний факультет; 

 три центри: 

1) центр розвитку профспілкового руху; 

2) центр дистанційного навчання в м. Дніпро; 

3) центр дистанційного навчання в м. Харків. 

У структурі Академії було 10 кафедр, склад яких відповідав діючим 

вимогам п.5 статті 33 Закону України «Про вищу освіту»: 

 кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних 

технологій: на кафедрі працює – 6 осіб, з них 5 – штатних, з числа 

штатних – 2 мають науковий ступінь і вчене звання; очолювала 

кафедру Світлана Бондар – кандидат психологічних наук, доцент; 

 кафедра адміністративного, господарського та фінансового права: 

на кафедрі працює – 19 осіб, з них 10 – штатних, з числа штатних – 5 

мають науковий ступінь і вчене звання; очолював кафедру доктор 

юридичних наук, доцент Юрій Онищик; 

 кафедра кримінального права, процесу та криміналістики:  на 

кафедрі працює – 9 осіб, з них 7 – штатних, з числа штатних – 5 мають 
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науковий ступінь і вчене звання; очолював кафедру кандидат 

юридичних наук, доцент Олексій Ховпун; 

 кафедра цивільного, господарського та трудового права:  на 

кафедрі працює – 9 осіб, з них 7 – штатних, з числа штатних – 5 мають 

науковий ступінь і вчене звання; очолювала кафедру кандидат 

юридичних наук, доцент Олена Кравченко; 

 кафедра економіки підприємства та менеджменту: на кафедрі 

працює – 9 осіб, з них 7 – штатних, з числа штатних – 5 мають 

науковий ступінь і вчене звання; очолював кафедру доктор 

економічних наук, доцент Ігор Чорнодід; 

 кафедра соціології та суспільних наук: на кафедрі працює – 17 осіб, з 

них 15 – штатних, з числа штатних – 8 мають науковий ступінь і вчене 

звання; очолювала кафедру доктор політичних наук, професор  

Вікторія Козачинська; 

 кафедра соціальної роботи та практичної психології: на кафедрі 

працює – 7 осіб, з них 5 – штатних, з числа штатних – 4 мають 

науковий ступінь і вчене звання; очолювала кафедру доктор медичних 

наук, професор Олена Карагодіна; 

 кафедра спеціальних туристичних дисциплін: на кафедрі працює – 8 

осіб, з них 2 – штатних, з числа штатних – 2 мають науковий ступінь і 

вчене звання; очолювала кафедру кандидат педагогічних наук, 

доцент Тетяна Сокол; 

 кафедра фінансів: на кафедрі працює – 7 осіб, з них 5 – штатних, з 

числа штатних – 5 мають науковий ступінь і вчене звання; очолювала 

кафедру кандидат економічних наук, доцент Яніна Ткаченко; 

 кафедра маркетингу: на кафедрі працює – 6 осіб, з них 5 – штатних, з 

числа штатних – 4 мають науковий ступінь і вчене звання; очолювала 

кафедру доктор економічних наук, доцент Олена Корчинська. 
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   ІІ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

2.1. Положення про приймальну комісію Академії  

Відповідно до Положення «Про приймальну комісію Академії праці, 

соціальних відносин і туризму», затвердженого наказом ректора Академії, 

Приймальна комісія Академії праці, соціальних відносин і туризму (далі – 

Приймальна комісія), є робочим органом Академії, що утворюється для 

проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень 

Приймальної комісії Академії становить один рік. 

Приймальна комісія працювала на засадах демократичності, 

прозорості та відкритості відповідно до: 

1. Законодавства України.  

2. Умов прийому до вищих навчальних закладів України. 

3. Правил прийому до Академії праці і соціальних відносин Федерації 

професійних спілок.  

4. Статуту Академії. 

5. Положення про Приймальну комісію Академії. 

 

2.2. Правила прийому до Академії  

Правила прийому до Академії праці, соціальних відносин і туризму у 

2019 році підготовлені Приймальною комісією і затверджені ректором 

Академії, погоджені з Міністерством освіти і науки України. Зміни до 

Правил прийому, відповідно до вимог і рекомендацій МОН України, 

проводилися два рази, у червні і липні поточного року. 

З метою інформування вступників Правила прийому до Академії були 

розміщені на електронному сайті навчального закладу, на стенді разом з 

іншими необхідними документами протягом усього періоду прийому 

документів, під час проведення в Академії «Днів відкритих дверей». 

Суттєвою зміною в роботі Приймальної комісії є запровадження двох 

потоків прийому документів на заочну форму навчання. Перший потік 

завершився  наказами про зарахування на навчання у серпні, другий – буде 

проводитися у вересні-листопаді п. р. 

Приймальна комісія Академії діяла відповідно до визначеного 

Порядку (п. 4.1 Правил прийому). З урахуванням внесених змін прийом заяв 

та документів здійснювався з 11 липня до 31 липня 2019 року. Приймальна 

комісія працює у робочі дні – з 9.00 до 17.00, у суботу та неділю – з 9.00 до 

14.00.  

 

2.3. Прийом на навчання до Академії 

Вступна кампанія 2019 року характеризувалася такими 

особливостями: 
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 зменшенням кількості заяв, які можуть подавати вступники на 

бакалаврат з 9 до 7; 

 необхідністю подання заяв в електронній формі, за винятком окремих 

категорій вступників; 

 відміною внесення в атестат середнього бала успішності; 

 запровадженням технології ЗНО з іноземної мови при вступі в 

магістратуру. 

У 2018 році набір на навчання до Академії було оголошено: 

 на здобуття освітнього ступеня бакалавра із 8 спеціальностей денної 

форми навчання та із 8 спеціальностей заочної форми навчання; 

 на здобуття освітнього ступеня магістра із 7 спеціальностей денної 

форми навчання та із 7 спеціальностей заочної форми навчання. 

У 2019 році подано 1 072 заяви абітурієнтів (у 2018 році 1 965 заяв); з 

них на денну форму навчання – 972 (у 2018 році – 1 520 заяв), на заочну 

форму – 100 заяв (у 2018 році – 445 заяв). 

 

 
Мал.2.3.1. Динаміка поданих до Академії заяв у 2012-2019 рр. 

Зараховано до Академії у 2019 році 428 осіб (у 2018 році – 444 особи), 

з них на денну форму навчання – 147 осіб (у 2018 році – 180 осіб); на заочну 

форму навчання 281 особа (у 2018 році – 264 особи). Як свідчать статистичні 

дані, останнім часом пріоритетною формою навчання для абітурієнтів стає 

заочна форма навчання. 
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Мал.2.3.2. Динаміка вступу до Академії 2018-2019 рр. 

У 2019 році подано 947 заяв абітурієнтів (у 2018 році – 1 065); з них на 

денну форму навчання 800 ( у 2018 році – 986), на заочну форму – 147 заяв (у 

2018 році – 79 заяв). Найбільшу кількість заяв було подано на спеціальності: 

«Право», «Туризм», «Менеджмент». У 2019 році спостерігаємо тенденцію 

зменшення кількості вишів, до яких вступники одночасно подають заяви. 

20% першокурсників продемонстрували високу лояльність до АПСВТ ще під 

час вступної кампанії – вони подавали заяву на вступ лише до одного 

навчального закладу.  

 

Динаміка вступу до Академії 2014-2019 рр  

Таблиця 2.3.1 
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Кількість 

студентів, 

що вступили 

до Академії  

337 382 465 478 625 674 

  

Першокурсники-2019 представляють 15 областей України. Близько 

половини студентів (48,6%) – з міста Києва (15,7%) та інших населених 

пунктів Київської області (32,9%). Ще половина (51,4%) репрезентують інші 

області України. За типом населених пунктів переважають мешканці 

невеликих міст і селищ міського типу та вихідці з сіл (по 40% з кожної 

групи). 

Порівняння географії вступу теперішнього та минулого року виявило, 

що певна частка вступників 2018 та 2019 року походить з однакових 
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населених пунктів, віддалених від Києва (с. Флорино Вінницької обл., 

м. Зеленодольськ Дніпропетровської обл., м. Добропілля Донецької обл., 

м. Болград  Одеської обл.). Очевидно, працює фактор рекомендацій від 

студентів, які вже навчаються в Академії. 

Таблиця 2.3.2 

Динаміка вступу на перший курс 2014-2019 рр 
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Кількість 

студентів, 

що вступили 

до Академії  

25 45 76 102 121 120 

 

 

ГЕОГРАФІЯ ВСТУПУ (Україна, населені пункти)

Нанесення на карту України

населених пунктів, з яких походять

першокурсники, дозволяє зробити

висновок про широку географічну

представленість регіонів (загалом 17

областей, 66 населених пунктів).

Низьку кількість представників або

їхню відсутність демонструють

південні та східні регіони України.

 
 Мал.2.3.3. Географія вступу у 2019 р. 

Серед факторів впливу на прийняття рішення щодо навчання на 

першій позиції залишається фактор «Прийнятна ціна» (52,3%). Значення 

інших факторів також фактично не змінилось у порівнянні з даними 2017 

року. Високу кількість згадувань мають комфортні умови навчання (44,1%), 

зручне розташування Академії (35,1%), рекомендації (34,2%), наявність 

гуртожитку (29,7%), міжнародні програми (24,3%).  
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Мал.2.3.4. Фактори впливу на вибір ВНЗ першокурсниками 

Серед додаткових освітніх можливостей і спеціальних бонусних 

програм лідерами привабливості для першокурсників стали можливість 

отримання подвійного диплому (43,2%) та отримання на першому курсі 

робочої спеціальності (40,5%). Студенти набору 2019 року майже у 2 рази 

менше були зацікавлені можливістю навчатися за кількома напрямами 

(26,1% супроти 47,1% у 2018 р.). Близько 30% не цікавились додатковими 

можливостями. 

Частка впливу спеціальних заходів, таких як: проведення ЗНО та Днів 

відкритих дверей, залишається незначною: більше 90% першокурсників не 

відвідували дані заходи в Академії. 

Однак, серед 11 осіб, які складали ЗНО в Академії, 5 абітурієнтів 

отримали під час заходу інформацію, яка вплинула на їхнє рішення про вступ 

(це 4,5% від числа усіх першокурсників). 

• У 2019 році спостерігаємо тенденцію зменшення кількості вишів, до  

яких вступники одночасно подають заяви. 20% першокурсників 

продемонстрували високу лояльність до АПСВТ ще під час вступної 

кампанії– вони подавали заяву на вступ лише до одного навчального закладу.  

• Найбільш поширеним джерелом для отримання інформації про ВНЗ  

наразі залишається мережа Інтернет. Так, 56,3% студентів 2019 року вступу 

відзначили, що первинну або вторинну інформацію про АПСВТ отримали з 

мережі Інтернет, 80% студентів читали відгуки про Академію на зовнішніх 

інформаційних освітніх сайтах, 95% відвідували сайт АПСВТ. 

• В Інтернеті переважна більшість абітурієнтів (74% з усіх, хто згадав  
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Інтернет) отримала первинну інформацію про АПСВТ на спеціалізованих 

інформаційних освітніх сайтах (osvita.ua, education.ua, abiturients.info та 

30м..).  

• Серед джерел особистого спілкування лідирують знайомі і друзі, які  

надали респондентам інформацію про Академію (42,2%), та – зі значним 

відривом – батьки (10,9%). 6,3% опитуваних дізналися про Академію від 

представників АПСВТ, які відвідували їхній навчальний заклад. 

• 41% першокурсників вказали виключно рекламно-комунікаційні  

джерела отримання інформації про АПСВТ (інтернет, рекламно-

інформаційні повідомлення, захід ЗНО). 37% назвали виключно джерела 

особистого спілкування (батьки, знайомі, вчителі, викладачі АПСВТ). 

Решта студентів – 19%, відзначили обидва типи джерел інформування. 

Порівняно з минулим роком, у 2019 році дещо зменшилася частка 

абітурієнтів, які дізналися про Академію з мережі Інтернет.  

• Аналіз факторів впливу на прийняття рішення щодо навчання в  

Академії виявив, що у 2019 році на першій позиції залишається фактор 

«Прийнятна ціна» (50%). На другому місті за впливом знаходиться фактор 

рекомендацій (42,2%). Значення інших факторів фактично не змінилось у 

порівнянні з минулорічними даними. Високу кількість згадувань мають 

комфортні умови навчання (40,6%), наявність гуртожитку (32,8%), зручне 

розташування Академії (29,7%), міжнародні програми (23,4%). Як і у минулі 

роки, майже чверть студентів (23,4%) відзначили хорошу роботу 

Приймальної комісії як фактор впливу на їхнє позитивне рішення щодо 

АПСВТ.  

• Ми окремо виділили групу «Першокурсник з Інтернету» -  

респондентів (25 осіб, 41% від усіх опитуваних), які назвали Інтернет єдиним 

джерелом отримання інформації про Академію. Оскільки дана група складає 

значну частку вступників з точки зору планування комунікацій, аналіз має на 

меті надати їй характеристику, зрозуміти алгоритм пошуку ВНЗ та визначити 

основні фактори, які впливають на прийняття рішення. 92% студентів цієї 

групи мешкають за межами Києва, дізналися про Академію на 

спеціалізованих інформаційних освітніх сайтах, 92% відвідали її сайт. На 

рішення даної групи про навчання вплинули комфортні умови навчання 

(48%), прийнятна ціна (44%) та наявність гуртожитку (28%). 

• Серед додаткових освітніх можливостей і спеціальних бонусних  

програм лідерами привабливості для першокурсників стали можливість 

отримання подвійного диплому (40,6%), можливість навчання за двома 

напрямами (37,5%) та отримання на першому курсі робочої спеціальності 

(31,3%). Близько 30% вступників не цікавились додатковими можливостями. 

• Респонденти в цілому високо оцінили інформативність сайту АПСВТ  

(70% знайшли всю бажану інформацію, 30% - частково). Переважна 

більшість опитуваних шукала інформацію про вартість навчання, перелік 

спеціальностей та умови вступу (75,4%, 73,8% та 68,9% відповідно). 

• Частка впливу спеціальних заходів, таких як проведення ЗНО та Днів  
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відкритих дверей, залишається незначною: більше 90% першокурсників не 

відвідували даних заходів в Академії. Однак, серед 5 осіб, які складали ЗНО в 

Академії, 3 абітурієнти отримали під час заходу інформацію, яка вплинула на 

їхнє рішення про вступ. 

• У відповідь на питання щодо готовності першокурсників брати участь  

у додаткових програмах та активностях, доступних студентам Академії, 

близько третини (35,9%) хочуть отримати робочу спеціальність на 1 курсі, 

32,8% готові брати участь у культурному житті Академії (концерти, 

конкурси), близько 20% виявили зацікавленість у міжнародній програмі 

«Подвійний диплом», студентському самоврядуванні та у факультативних 

заняттях з мистецтва та спорту. Інші додаткові пропозиції АПСВТ також 

згадувались у межах 3-18%. Категорично відмовляються від додаткових 

можливостей 16% опитаних. 

• Першокурсники-2019 представляють 15 областей України. Близько  

половини студентів (48,6%) – з м. Києва (15,7%) та інших населених пунктів 

Київської області (32,9%). Ще половина (51,4%) походить з інших областей 

України. За типом населених пунктів переважають мешканці невеликих міст 

і селищ міського типу та вихідці з 31м.31 (по 40% на кожну групу).  

• У 2018-2019 н. р. Академія використовувала вже традиційні для себе  

рекламні та комунікаційні засоби, апробовані протягом минулих 5 років. 

• У звітній період сайт Академії регулярно оновлювався, а також  

поповнювався новими сторінками і розділами (зокрема, було оновлено або 

створено сторінки сайту, пов’язані з магістерськими програмами АПСВТ).  

• Було продовжено модернізацію фірмового стилю рекламно-іміджевих  

матеріалів Академії відповідно до сучасних тенденцій у дизайні. 

• У структурі маркетингових витрат АПСВТ першу позицію посідає  

мережа Інтернет (близько 1/3 бюджету). Ми вважаємо таку стратегію 

виправданою, оскільки Інтернет-діяльність сьогодні сприяє не тільки 

безпосередньому залученню нових студентів (41% першокурсників назвали 

Інтернет єдиним джерелом отримання інформації про АПСВТ у 2019 р.; 84% 

походять з населених пунктів за межами м. Києва), а й підвищенню рейтингу 

ВНЗ у національних та світових рейтингових системах, створенню та 

зміцненню його іміджу. 

• Потреба у зручній мобільній версії сайту АПСВТ може бути частково  

реалізована шляхом створення облегшеної версії сайту (до 10 сторінок з 

актуальною інформацією щодо вступу).  

• Зважаючи на той факт, що в Академії збільшується кількість іноземних  

студентів (у 2019 р. – 56 осіб: 46 вступників – бакалаврат, 10 – підготовче 

відділення), постає питання про розширення контенту англомовної сторінки 

сайту АПСВТ. Окрема інформація має бути перекладена також на 

французьку мову. 

• За умови стабільного курсу гривні річний бюджет у межах 200 000 тис.  

грн. є оптимальним для здійснення поточної маркетингової діяльності 

АПВСТ в обсязі минулих років. 
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2.2. Профорієнтаційна робота 

 

Стратегією розвитку   Академії передбачено   вдосконалення 

принципів, технологій та методики профорієнтаційної роботи. У 2018/2019  

н. р. усі структурні підрозділи суттєво активізували цю роботу, яку ми 

розглядаємо не лише  в  контексті  майбутнього  вступу,  а  також  і  як  шлях  

забезпечення  первинних профспілкових організацій України за  кілька  років  

кращими  фахівцями  в  різних  галузях.  Активна профорієнтація  на  рівні  

структурних  підрозділів  стала  трендом  минулого року.  

Майже  24%  студентів  та  57%  науково-педагогічних  і педагогічних  

працівників стали нашими промоутерами в цільовій аудиторії майбутніх 

вступників, найактивніше проявилися у цьому кафедри: кримінального 

права, процесі і криміналістики (завідувач кафедри – Ховпун О.С.),  кафедра 

економіки, підприємництва та менеджменту (завідувач кафедри – 

Чорнодід І.С.), іноземних  мов та інформаційно-комунікаційних технологій 

(завідувач кафедри Бондар С.І.), кафедра соціології та суспільних наук 

(завідувач кафедри – Козачинська В.В.), соціальної роботи та  практичної  

психології (завідувач кафедри – Карагодіна О.Г.), кафедра спеціальних 

туристичних дисциплін (завідувач кафедри – Сокол Т.Г.). 

З-поміж  заходів,  що  сприяють  брендуванню  та  впізнаваності 

Академії серед потенційних вступників, варто відзначити ті, що мають 

багаторічну  успішну  традицію: дні відкритих дверей восени і навесні, Шоу-

ринг для першокурсників Академії та коледжу, олімпіада з активних видів 

туризму, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, сучасний 

стан та перспективи профспілкового руху у світі». 

За пропозицією Української міської ради Академія праці, соціальних 

відносин і туризму відкриває навчальний підрозділ у місті Українка. 

Відтепер молодь Обухівського району матиме можливість отримувати вищу 

освіту у зручних умовах, не залишаючи рідні міста і села під час навчання.  

Суттєво розширено  географію  профорієнтаційних  заходів  

(Житомир, Кіровоград,  Маріуполь,  Бориспіль,  Вишгород,  Бровари,  Ірпінь, 

Біла Церква, Богуслав,  Славутич, смт. Володарка тощо). Активізовано  

роботу  з  учнями  9-х  та  10-х  класів,  що  теж  має позитивно вплинути на 

збільшення кількості вступників у наступні роки. 

У  2018/2019 н. р. було продовжено  роботу  з  абітурієнтами  в  

форматі персональних днів відкритих дверей. Співробітники проводять 

індивідуальну екскурсію   корпусом,   дають   консультацію   щодо   вступу,   

надають загальну   інформацію   про Академію. Персональні дні відкритих 

дверей відвідали старшокласники, їх батьки,  вчителі  з  м. Києва,  Київської,  

Житомирської,  Чернігівської, Черкаської,   Дніпропетровської,   Донецької, 

Миколаївської, Запорізької областей тощо. 

Станом на липень-серпень 2019 року Академія мала договірні 

відносини про співпрацю в частині профорієнтаційної діяльності з 20 

загальноосвітніми школами, коледжами, технікумами. Майже всі ці договори 
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залишаються чинними і на сьогоднішній день. Підводячи підсумки вступної 

кампанії року, доречно буде згадати про результати такої співпраці 

навчальних закладів. 

У цифровому виразі дану роботу характеризують такі показники. З 

усіх навчальних закладів від абітурієнтів на перший курс денної форми 

навчання надійшло 13 заяв, з них зараховано на навчання 7 осіб. 

Із заявами зарахувати на ІІІ курс денної форми навчання звернулися 

24 абітурієнти, з яких 12 зараховані студентами Академії. 

З проханням зарахувати на навчання на ІІІ курс заочної форми 

навчання звернулися 52 абітурієнти. З них 42 продовжують навчання в 

Академії. 

Отже, до Академії зараховано на навчання 61 особа (19 – денна форма 

навчання; 42 – заочна форма навчання) з числа навчальних закладів, з якими 

у нас існують договірні відносини про співпрацю. 

З усіх навчальних закладів, з якими укладені договори про співпрацю, 

лише з половини (тобто 10-и) звернулися абітурієнти з метою навчатися в 

Академії. Серед них:  

• Київська загальноосвітня школа №227,  

• Київська спеціалізована школа №98,  

• Баранівська загальноосвітня школа №2 ім. О. Сябрука,  

• Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж,  

• Хотівський НВК,  

• Таращанський агротехнічний коледж,  

• Ставищанський НВК №1 та ін. 

Викладене дає підстави зробити висновок про те, що очевидно, така 

форма співпраці між навчальними закладами може і в майбутньому мати 

місце, але вона не обмежується лише укладенням договору, потребує певного 

змістовного збагачення з урахуванням інтересів сторін. Дана робота потребує 

живого, активного спілкування, у якому б Академія була присутньою і 

постійно пропонувала та відстоювала власний спектр освітніх послуг. 

Підтвердженням цього може бути практика участі Академії у так званому 

заході «Ярмарок професій», за результатами якого, без наявності договірних 

відносин на перший курс денної форми навчання також зараховано 3 

студенти (загальноосвітні школи м. Василькова, Таращанський ліцей). 

 

2.3. Заходи щодо формування, адаптації та збереження 

контингенту студентів 

 

Після  випуску  в  липні  та  зарахування  здобувачів  освіти  

наприкінці серпня – початку  вересня  сформувався  сучасний  контингент  

студентів  та аспірантів. Відповідно до Державної статистичної звітності 

(форма 2-3 нк, станом на 01.10.2019 р.) контингент студентів та аспірантів 

Академії становить 1404 особи ( студентів 1350 та 54 аспіранти). 
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Таблиця 2.3.1. 

Показники формування контингенту студентів 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 
№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2017 2018 2019 

1. Ліцензований обсяг підготовки, осіб 

 бакалавр 

 магістр 

у т. ч. за спеціальностями: 

 бакалавр 054 соціологія 

 магістр 054 соціологія 

 бакалавр 081 право 

 магістр 081 право 

 бакалавр 076 підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність 

 магістр 076 підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність 

 бакалавр 075 маркетинг 

 магістр 075 маркетинг 

 бакалавр 072 фінанси, банківська справа 

та страхування 

 магістр 072 фінанси, банківська справа та 

страхування 

 бакалавр 073 менеджмент 

 магістр 073 менеджмент 

 бакалавр 231 соціальна робота 

 магістр 231 соціальна робота 

 бакалавр 242 туризм 

 

420 

430 

 

30 

10 

200 

100 

20 

 

10 

20 

10 

50 

10 

50 

30 

50 

10 

230 

100 

80 

20 

50 

 

520 

430 

 

30 

10 

200 

100 

20 

 

10 

20 

10 

50 

10 

50 

30 

50 

10 

230 

100 

80 

20 

50 

 

710 

430 

 

30 

10 

200 

100 

20 

 

10 

20 

10 

50 

10 

50 

30 

50 

10 

230 

100 

80 

20 

50   

2. Прийнято на навчання, всього(осіб) 478 625 674 

 у т. ч. за держзамовленням - - - 

3. Конкурс абітурієнтів на одне місце за  

державним замовленням 

- - - 

4. Частка студентів І курсу денної форми  

навчання, % 

з них: нагороджених медалями, або тих, 

що отримали диплом з відзнакою 

таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію 

зарахованих на пільгових умовах 

з якими укладені угоди на підготовку 

21 

 

8 

 

- 

 

- 

- 

19 

 

5 

 

- 

 

- 

- 

18 

 

1 

 

- 

 

- 

- 

 

За 2018/2019 н. р. із Академії було відраховано 142 студенти, що на 34 

особи менше, ніж за 2017/2018 н. р. Суттєво зменшилась кількість 

відрахованих із заочної форми навчання (на 44 особи) і, навпаки, зросла 

кількість відрахувань із денної форми (на 30 осіб). 

У результаті за денною формою навчання кількість відрахованих за 

поточний рік майже зрівнялася з показниками минулого року, враховуючи 
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що загальна кількість студентів у той час на денній формі була на 50% 

більше. Натомість, різке зменшення відрахувань за заочною формою 

навчання дає підстави говорити про вирівнювання показників відрахувань за 

денною та заочними формами: за останні п’ять років середньорічна кількість 

відрахованих за денною формою навчання становила зазвичай 4,2-5,3% від 

кількості студентів, а за заочною – 8,4-8,9%. Поточні показники відрахування 

як з денної, так і з заочної форми практично тотожні – на рівні 3,8% від 

контингенту студентів.     

Протягом навчального року з різних причин були відраховані студенти. 

Діаграми (нижче приведені) дають роз’яснення причин відрахування в розрізі 

факультетів. 

Головними причинами відрахування студентів на обох факультетах, 

як і в минулі роки, залишається академічна заборгованість (21%-33%) та 

фінансова заборгованість (34%). Кількість відрахованих з цих причин 

порівняно з 2017/2018 н. р. зросла в абсолютному відношенні (на 32 особи), у 

відносному - (на 12%). Дещо незрозумілим є зростання кількості студентів, 

які не приступили до занять, із числа осіб, які зараховані. 

 
Мал.2.3.1. Причини відрахування студентів у 2018/2019 н. р. 

переведення 
до іншого ВНЗ 

3% порушення графіку 
навчального 

процесу 
12% 

інші 
31% 

за власним 
бажанням  

14% 

фінансова 
заборгованість 

23% 

академічна 
заборгованість 

17% 

Причини відрахування студентів  
у 2018/2019 н.р. 
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Мал.2.3.2.Відрахування студентів за підсумками 2018/2019 н. р. у розрізі 

факультетів Академії 
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Мал.2.3.3. Причини відрахування студентів факультету економіки, 

соціальних технологій і туризму за підсумками 2018/2019 н. р. 

 

Таблиця 2.3.2 

Відрахування студентів першого курсу у 2018/2019 н. р. 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 

Факультет/спеціаль-

ність 

Причини відрахування/кількість 

студентів 

Ра-

зом 

академічна 

заборгова-

ність 

власне 

бажан-

ня 

фінансова 

заборгова-

ність 

Юридичний факультет 2 

право 2 - - 

Факультет економіки, соціальних технологій і туризму  4 

менеджмент - 1 - 

соціальна робота 3 - 3 

 

Головна причина відрахування студентів з першого курсу 

навчання ‒ це академічна заборгованість (50%), яка є наслідком слабкої 

шкільної підготовки. Рівень підготовки при вступі цих студентів до Академії 

перевід до 
іншого внз 

1% 

порушення 
графіку 

навчального 
процесу 

2% 

інші 
18% 

за власним 
бажанням 

24% академічна 
заборгованість 

21% 

фінансова 
забогованість 

34% 

Причини відрахування студентів факультету економіки, 
соціальних технологій і туризму за підсумками  

2018/2019 н.р. 
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знаходився в межах 390-415 балів. Академією розроблені заходи, 

спрямовані на усунення негативних тенденцій відрахування першокурсників, 

серед яких індивідуальна робота, додаткові завдання тощо.  

 

 

Мал.2.3.4 . Причини відрахування студентів юридичного факультету  

за підсумками 2018/2019 н. р. 

 

Залишилася ще одна проблема щодо руху контингенту студентів, яку 

не вдалося до кінця формалізувати ‒  накази щодо руху контингенту 

студентів так і не погоджуються із органами студентського 

самоврядування, хоча на підставі рішення загальних зборів студентів 

Академії було прийняте рішення про  погодження після обрання голови 

студентського парламенту, але погодження в наказах, ми так і не здійснюємо. 

Хотілося, щоб ця проблема була урегульована у 2019/2020  н. р. відповідно 

до чинного законодавства. 

порушення графіку 
навчального 

процесу 
1% 

переведення 
до іншого внз 

4% 

інші 
11% 

за власним 
бажанням 

17% 

академічна 
заборгованість 

33% 

фінансова 
заборгованість 

34% 

Причини відрахування студентів юридичного 
факультету за підсумками 2018/2019 н.р. 
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Таблиця 2.3.3 

Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Всього студентів у ЗВО на 10.10. відп. року 
22 21 77 104 142 40 46 29 116 153 91 20 103 135 92 85 23 43 

Шифр і назва спеціальності 

 

081 Правознавство 

 

2. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 12 55 79 100 49 - 28 16 65 70 42 - 21 42 48 42 3 16 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - 2 9 3 4 - - - - - 3 - 2 2 - 4 2 - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 1 1 1 1 - - - - - 3 - 2 - - 4 2 - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини - 1 8 2 3 - - - - - - - - 2 - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - 1 - - - 4 12 - 42 - - - 14 - - - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - 1 - - - 4 - - - - - - - - - - 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

3. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 17 14 39 52 75 - 0 3 4 9 8 - 34 7 7 4 3 6 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - 1 - - - - - 8 - - - - - - - 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

075 Маркетинг 

 

4. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 1 6 12 15 15 - 1 4 8 12 8 - 6 7 5 1 3 3 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - 1 - - - - 1 - 8 - - - 1 - 3 - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

5. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 1 11 20 29 24 - 2 1 11 19 19 - 2 4 2 1 8 2 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - 3 - - - - - - - 19 - - - - - - - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

073 Менеджмент 

 

6. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. - - - - 19 - 2 1 - - 16 - 24 20 8 5 5 16 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

054 Соціологія 

 

7. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. - 11 23 17 11 10 2 0 12 19 1 16 - 2 - 4 - - 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 5 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини 5 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- 1 - 1 - - - - - - 1 6 - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - 1  1 - - - - - - - - - - - - - - 

 

231 Соціальна робота 

 

8. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 7 12 26 19 10 10 9 4 16 24 7 10 - 7 4 - 1 - 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 13 1 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини 13 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 4 - 2 5 - - - - - - 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

242 Туризм 

 

9. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 7 12 26 19 10 10 9 4 16 24 7 10 16 46 18 27 - - 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 13 1 2 2 1 - - - - - - - - - 1 2 - - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини 13 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 4 - 2 5 - - 1 - - - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблиця 2.3.4 

Динаміка змін контингенту студентів заочної форми навчання 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Всього студентів у ВНЗ на 10.10. відп. року 
22 21 77 104 142 40 46 29 116 153 91 20 104 136 205 172 90 132 

Шифр і назва спеціальності 

 

081 Правознавство 

 

2. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 12 55 79 100 49 - 28 16 65 70 42 - 9 66 86 73 11 14 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - 2 9 3 4 - - - - - 3 - 2 2 - 4 - - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 1 1 1 1 - - - - - 3 - 2 - - 4 - - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини - 1 8 2 3 - - - - - - - - 2 - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - 1 - - - 4 12 - 42 - - - 24 - - - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - 1 - - - 4 - - - - - - - - - - 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

3. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 17 14 39 52 75 - 0 3 4 9 8 - 18 12 20 23 14 11 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - 1 - - - - - 8 - - - - - 6 - 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

075 Маркетинг 

 

4. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 1 6 12 15 15 - 1 4 8 12 8 - 2 2 1 4 3 10 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - 1 - - - - 1 - 8 - - - 1 - 3 - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

5. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 1 11 20 29 24 - 2 1 11 19 19 - 20 11 35 25 27 36 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - 3 - - - - - - - 19 - - - 4 - 9 - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

073 Менеджмент 

 

6. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. - - - - 19 - 2 1 - - - - 24 16 18 15 18 49 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

054 Соціологія 

 

7. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. - 11 23 17 11 10 2 0 12 19 1 16 3 4 4 5 2 - 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 5 3 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 у т. ч. за академічну неуспішність - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини 5 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- 1 - 1 - - - - - - 1 6 - - - - - - 
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№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2017 

курси 

2018 

курси 

2019 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - 1  1 - - - - - - - - - - - - - - 

 

231 Соціальна робота 

 

8. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 7 12 26 19 10 10 9 4 16 24 7 10 1 7 20 21 15 10 

 2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 13 1 2 2 1 - - - - - - - - - 1 2 - 2 

 у т. ч. за академічну неуспішність - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 

 за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 інші причини 13 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - 

 3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 4 - 2 5 - - 1 - 5 8 

 у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

242 Туризм 

 

9. 1. Всього студентів на 10.10 н. р. 7 12 26 19 10 10 9 4 16 24 7 10 27 20 21 6 - - 

2. Кількість студентів, яких відраховано, всього 13 1 2 2 1 - - - - - - - - - 1 2 - - 

у т. ч. за академічну неуспішність - 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 

за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

у зв’язку з переводом до інших ВНЗ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

інші причини 13 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - - 

3. Кількість студентів, які зараховані на старші 

курси, всього 

- - - - - - - - 4 - 2 5 - - 1 - - - 

у т. ч. переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

поновлених на навчання. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ІІІ. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІФЦІВ 

3.1.  Формування навчальних та робочих навчальних планів 

 

За звітний період факультетами Академії здійснювалась достатньо 

активна політика з упорядкуванням організаційної документації щодо 

змістовної частини підготовки фахівців за ліцензованими напрямами. Із 

урахуванням виявленого за результатами соціологічних досліджень 

середнього рівня задоволеності змістом підготовки в Академії (як щодо 

переліку дисциплін, так і методики викладання, проведення семінарських і 

практичних занять, практик, консультацій тощо), що знайшло своє 

підтвердження під час перевірки Державної інспекції навчальних закладів 

України. Ректорат, керівництво факультетів у минулому році проголосили 

рішучий курс на формування навчальних планів, орієнтованих на студента: 

від «процесної» організації навчального процесу (прослухав курс – отримав 

диплом) до навчального процесу зорієнтованого на досягнення визначених 

результатів навчання. Як свідчить міжнародний досвід, зростання 

привабливості та прозорості навчальних програм вузу для потенційних 

споживачів неможливе без рішучого переходу до навчальних планів 

орієнтованих не на викладача (викладач викладає те, що йому комфортно 

викладати), а на студента (викладається те, що необхідно студенту для його 

здатності до працевлаштування). 

Окремим питанням, яке стосується всіх навчальних планів, є перехід 

до кардинально іншого підходу їх формування – укладання навчальних 

планів на основі сформульованих результатів навчання. Більшість 

навчальних планів в Академії через відсутність розгалуженої системи 

зв’язків з роботодавцями (що не дозволяє врахувати їхню думку при 

формуванні навчальних програм) позначаються надлишковим академізмом. 

Як наслідок, студенти недотримують знання, уміння, навички та 

компетентності, необхідні для швидкого та успішного працевлаштування на 

першому робочому місці. Найбільш системно це питання вирішено в 

Академії при підготовці спеціалістів зі спеціальності «соціальна робота», що 

обумовлено тим фактом, що більшість викладачів працює у цій сфері та 

системною організацією практики студентів з чітким визначенням тих умінь 

та компетенцій, які повинен набути студент. 

  При формуванні навчальних планів на основі результатів навчання 

необхідно, виходячи з бачення розвитку професії випусковою кафедрою, з 

урахуванням вимог професійних стандартів і побажань роботодавців: 

• визначити у вигляді переліку компетентностей портрет 

майбутнього фахівця; 

• підібрати оптимальні шляхи надання студентам можливості 

здобути вказані компетентності; 

• обрати найбільш ефективні форми оцінювання і лише після цього 

формувати перелік навчальних дисциплін, курсових, практик тощо. 
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Такий шлях може не подобатись, але вже сьогодні, якщо немає 

навчального плану, побудованого на компететнісній основі, практично 

неможливо запровадити програму подвійних дипломів із більшістю 

європейських вузів, працевлаштуватися на ринку праці. Студенти все більше 

орієнтуватимуться на ті вищі заклади освіти, які все це забезпечать, а 

кафедри, які цього не розуміють, завтра можуть залишитися без студентів 

взагалі. 

На жаль, труднощі із визначенням того, якими саме специфічними 

(відмінними від інших спеціалізацій) уміннями і здатностями володітиме 

випускник, і як це врахувати в навчальних планах підготовки фахівців є на 

сьогоднішній день певною проблемою. Ця проблема обумовлена тим, що 

освітньо-кваліфікаційні характеристики і освітньо-професійні програми за 

напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців в 

Академії для більшості спеціальностей носять тимчасово діючий стан, за 

винятком спеціальностей економічних напрямів підготовки. 

За всіма напрямами підготовки спеціалістів в Академії підготовлені та 

затверджені в установленому порядку наскрізні та робочі навчальні плани. 

Варіативна складова навчальних планів усіх напрямів підготовки, 

ліцензованих в Академії, повністю відповідає вимогам освітньо-професійних 

програм і розпорядчим документам МОН України.       

 

3.2.  Робочі навчальні програми дисциплін 

 

У звітний період  було підготовлено наскрізний навчальний план за 

освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальністю «Право», який затверджено 

Вченою радою Академії.  Узгоджені робочі навчальні плани з наскрізним 

навчальним планом за спеціальністю 081 «Право» освітнього ступеню 

«бакалавр».  

Робочі навчальні програми дисциплін, закріплених за кафедрами 

менеджменту, фінансів та кредиту, адміністративного, фінансового та 

господарського права приведено у відповідність з «Методичними 

рекомендаціями щодо запровадження ЄКТС та її ключових документів у 

вищих навчальних закладах». Також у 2018-2019 н. р. усі робочі програми 

навчальних дисциплін, які викладаються в Академії приведені у 

відповідність до форми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України. Перезатвердженні робочі програми з дисциплін варіативної частини 

навчальних планів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Маркетинг», 

«Підприємництво, біржова торгівля та страхування» у зв’язку з оновленням 

освітньо-професійних програм.  Перелік дисциплін і кількість обсягу годин 

за видами занять робочих навчальних планів відповідає наскрізним 

навчальним планам. 

 

3.3. Розвиток комунікативних навичок студентів на основі 

вивчення іноземної мови 
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Вкрай важливим є розвиток комунікативних здатностей студентів, від 

яких значною мірою залежить їх можливість професійно працювати в 

міжнародному контексті. Розуміючіи важливість задоволення потреб 

студентів у формуванні цієї компетентності, п’ять років тому вченою радою 

тоді ще факультету соціального управління, було запроваджено вивчення 

навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», що вже 

через три роки продемонструвало свої позитивні результати. У звітний 

період питання щодо вивчення іноземної мови піднімалося і розглядалося на 

засіданні Вченої ради Академії у квітні 2019 р. результатом чого стало 

впровадження «Іноземної мови професійного спрямування» для студентів 

юридичного факультету з 1 вересня 2019 року. Можливо, у 2018-2019 н. р. 

варто розробити Концепцію вивчення іноземної мови професійного 

спрямування студентами усіх факультетів Академії, що зробило би наш 

навчальний заклад більш привабливим на ринку освітніх послуг. У цьому 

контексті варто впроваджувати спецкурси, які б викладалися іноземною 

мовою, особливо для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр». 

З метою поліпшення якості викладання іноземної мови в Академії 

було проведено 15 жовтня 2018 р. методичний семінар «Вплив методичної 

майстерності викладача іноземних мов на якість навчального процесу». 

Керівництво Академії, зі свого боку, уживатиме заходів для сприяння 

підвищення рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними 

працівниками. Наприклад, можливістю отримувати доплату 10% до 

посадового окладу за викладання англійською мовою. Розпочне підвищення 

мовної компетентності професорсько-викладацького складу. 

 

3.4. Розвиток існуючих методик викладання і впровадженню 

нових в Академії  

 

У звітному році факультети Академії значну увагу приділяли розвитку 

існуючих методик викладання і впровадженню нових. Серед заходів, 

здійснюваних в цьому напрямку можна назвати: 

-    використання активних методик навчання – як імітаційних ігрових, 

так і не імітаційних (кафедра соціальної роботи та практичної психології, 

кафедра історії та теорії держава і права та конституційних дисциплін); 

-  проведення занять безпосередньо на базі замовника (кафедра 

соціальної роботи та практичної психології); 

-  участь студентів у регулярних наукових семінарах дослідницьких 

груп (кафедра соціології та соціального управління, кафедра 

адміністративного, фінансового та господарського права); 

- використання Internet-ресурсів для розв’язання задач (кафедра 

фінансів і кредиту, кафедра соціології та соціального управління); 
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- розробка курсу лекцій у вигляді мультимедійних презентацій 

(кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та профспілкового руху, кафедра 

маркетингу та менеджменту); 

- проведення ділових і рольових ігор, ігрового проектування, 

вирішення реальних господарських ситуацій і ширше запровадження 

інтерактивних методів навчання (кафедра цивільно-правових дисциплін, 

кафедра економіки підприємства та економічної теорії); 

- використання формату слайд-курсу, який розробляється спеціально 

для викладання конкретної дисципліни з урахуванням рівня підготовленості 

аудиторії для сприйняття матеріалу і сучасних вимог до презентаційних 

матеріалів (кафедра соціальної роботи та практичної психології, кафедра 

фінансів і кредиту); 

- використання креативних завдань: ситуаційні вправи, лабораторна 

робота з використанням комп’ютерних програм, аналітичні завдання для 

виконання у міні-групах, кейсові завдання для вирішення проблем реально 

діючих іноземних та вітчизняних компаній ( кафедра фінансів і кредиту, 

кафедра кримінального права та процесу, кафедра іноземних мов та 

комунікаційних технологій); 

- запровадження електронної системи оцінювання поточних знань 

студентів (електронне тестування); 

- використання техніки для показу образотворчого, аудіо- та 

відеоматеріалу (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та 

профспілкового руху, кафедра соціології та соціального управління); 

- проведення лекційних занять в музеях м. Києва (кафедра соціально-

гуманітарних дисциплін та профспілкового руху, кафедра соціології та 

соціального управління); 

-  проведення майстер-класів (кафедра соціальної роботи та практичної 

психології, кафедра іноземної мови та комунікаційних технологій); 

- залучення студентів для підготовки доповідей за окремими завдання 

на практичних заняттях (кафедра економіки підприємства та економічної 

теорії, кафедра історії, теорії держави і права та конституційних дисциплін); 

- використання методу аналізу (кафедра кримінального права та 

процесу, кафедра маркетингу та менеджменту) тощо. 

У зв’язку з переходом на нові навчальні плани вдосконалення 

потребує і процес оцінювання – традиційні іспити і заліки (у вигляді тестів 

чи усні) не дають змоги оцінювати всі компетентності. Доцільним вважається 

звернення до рекомендацій європейського фонду освіти щодо диверсифікації 

засобів оцінювання відповідно до оцінюваної компетентності: 

 екзаменування (аналоги в Україні – контрольні роботи, тести  

ЗНО, семестрові заліки та іспити, державний екзамен тощо); 

 декларативна заява кандидата на присвоєння кваліфікації  

(студента) (найближчі аналоги в Україні – курсові роботи, кваліфікаційні 

роботи всіх рівнів); 

 спостереження (найближчі аналоги в Україні – оцінювання  
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практики); 

 моделювання (найближчі аналоги в Україні – кейс-методи,  

навчальні практики); 

 демонстрація результатів роботи (найближчі аналоги в  

Україні – захист дипломної роботи). 

Складним залишається стан справ із забезпеченням якісного рівня 

викладання, досягнення якого неможливо за відсутності відповідності фаху 

викладача і дисципліни, викладання якої він забезпечує (нагадаємо базовий 

принцип вищої освіти – «досліджуючи-навчаю»). Зусилля керівництва 

Академії щодо забезпечення пробільності викладання навчальних дисциплін 

у 2018/2019 н. р. знайшли позитивний відгук на кафедрах.  

 

3.5. Організація навчального процесу в Академії за  кредитно-

модульною  системою 

 

В Академії навчання здійснюється  за кредитно-модульною системою 

на підставі «Положення про кредитно-модульну систему». У звітному 

періоду були здійсненні ряд заходів щодо єдиних підходів до методичного 

забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Рішення засідань кафедр Академії знаходять своє відображення у 

протоколах засідань кафедр. Але при цьому хотілося б звернути увагу на 

процедуру ведення протоколів, особливо в частині відповідальних, термінів 

та контролю за рішеннями кафедри. Щодо  порядку денного засідань кафедр 

хотілося, щоб питання були не тільки традиційними, а ще б акцентували 

увагу ще й на оновленні змісту навчання.   

Контроль за навчальним процесом, виконанням навчальних планів і 

програм здійснюється навчально-методичним відділом, проректором з 

науково-педагогічної роботи та Вченою радою Академії. 

 

 

3.6. Результати атестації студентів-випускників – показник якості 

освіти 

 

За результатами атестації у 2019 р. було видано 409 дипломів, зокрема, 

бакалавра – 183, магістра – 184, спеціаліста – 42. Із загальної чисельності 

випускників дипломи з відзнакою отримали 46 (11,3%) осіб, що на 6,5% 

менше, ніж у 2018 р. 

 

3.7.  Аналіз розвитку е-навчання 

 

Оскільки Академія у своїй структурі у 2018/2019 н. р. мала два 

структурні підрозділи, навчання, в яких поєднувало елементи заочної та 

дистанційної форм навчання (Центри дистанційної освіти в м. Дніпро та 

м. Харків), то надзвичайно багато уваги було приділено наповненню 
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навчально-методичним матеріалом дистанційної системи навчання 

MOODLE. Особливо щодо наповнення його російськомовним контекстом 

для студентів з Грузії. 

У порівнянні з попереднім роком спостерігається активізація 

діяльності викладачів, які працюють в системі дистанційної освіти MOODLE:  

відсоток  наповнених  матеріалом навчальних дисциплін загалом  по  

Академії зріс на 14%.  

Незважаючи  на  підвищення  відсотка  наповнення матеріалом 

навчальних дисциплін в системі дистанційної освіти MOODLE,  не  всі  з них 

активно  використовуються  у  освітньому  процесі.  Лише  35%  з  

наповнених  та  23%  від  загальної  кількості   (для  денної  та  заочної  форм 

навчання) задіяні в освітньому процесі. Проте,  активніше  користуються 

системою дистанційної освіти MOODLE студенти заочної форми навчання. 

Аналіз інформатизації освітньої діяльності виявив наступні проблеми:  

 Часта зміна фахівців щодо ІТ технологій приводить до морального  

старіння  програмного забезпечення. 

 Супротив керівників підрозділів, науково-педагогічних співробітників  

щодо впровадження інновацій, сучасних ІК-технологій. 

 Відсутність бажання повноцінно використовувати в освітньому процесі  

ресурси системи дистанційної освіти MOODLE. 

 Страх відкритості  інформації,  контенту,  наукових  та  навчально- 

методичних доробок. 

 Небажання викладачів і студентів використовувати власні пристрої для  

освітнього процесу. 

Зазначені  проблеми  мають  перебувати  в  епіцентрі  уваги  

керівництва Академії для їх поступового розв’язання у 2019 р. 
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Графік навчального процесу в Академії  

 

Графік навчального процесу на навчальний рік затверджується 

наказом ректора на початку нового навчального року, з врахуванням 

специфіки навчального процесу Академії та державних свят країни. Згідно 

графіку навчального процесу здійснюється організація навчального процесу 

студентів на денній та заочній формі навчання, процес проходження 

практики, державної атестації за ліцензованими в Академії напрямами 

підготовки, визначається термін та графік студентських канікул.  Графік 

навчального процесу враховує специфіку підготовки студентів за кожним 

ступенем здобуття вищої освіти. 

 

4.2. Розклад занять в Академії  

 

Розклади навчальних занять готуються на факультетах 

відповідальними особами на початку кожного навчального семестру, згідно з 

робочими навчальними планами для кожної з форм навчання та 

затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи. Розклад занять 

для студентів денної форми навчання в Академії праці і соціальних відносин 

складається на кожний навчальний семестр, підписується деканом 

факультету і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. До 

розкладу занять вносяться лекційні, практичні, семінарські та лабораторні 

заняття, КСР. Щотижневе навантаження студентів магістрів становить від 10 

до 24 годин. Після затвердження розклади навчальних занять розміщуються 

на інформаційних стендах факультетів та на сайті Академії. Студенти мають 

постійний доступ до інформації про розклад навчальних занять. При 

підготовці розкладів навчальних занять враховується оптимальність 

співвідношення лекційних та практичних занять, специфіка викладання 

окремих навчальних дисциплін, наприклад, «Практикум з соціальної 

роботи» для магістрів спеціальності «соціальна робота» ‒ один день на базі 

практики (лекційне заняття + 2 практичних заняття).  

Сесії для студентів заочної форми навчання плануються і проводяться 

відповідно до ст. 15 Закону України «Про відпустки» та ст. 216 Кодексу 

законів «Про працю в Україні». Протягом сесій студенти-заочники 

прослуховують теоретичні курси, одержують завдання для контрольних 

робіт, необхідну навчально-методичну літературу та консультації.  

Але в той же час є випадки, коли при підготовці розкладу занять для 

студентів заочної форми навчання одному й тому ж викладачу ставлять 5 пар 

занять, що позначається на його фізичному стані та якості викладання 

(юридичний факультет) або викладач задіяний у робочому процесі лише 



54 

 

один день (юридичний факультет), не враховуючи інтереси і потреби 

студента. Вважаємо таку практику не припустимою у 2018/2019 н. р. 

Розклад занять повністю відповідає робочим навчальним планам, 

графіку навчального процесу в Академії. 

 

4.3. Організація індивідуального навчання студентів Академії   

 

Організація індивідуального навчання студентів Академії  

здійснюється в окремих випадках (за станом здоров’я, працевлаштування за 

фахом, народження дитини тощо) за письмовою заявою студента. Після 

підписання заяви у декана факультету студент складає графік  

індивідуального навчання та погоджує його з викладачами. Дозвіл на 

індивідуальне навчання студента затверджується наказом ректора. У                

2018-2019 н. р. за індивідуальним графіком в Академії навчалося 15 

студентів. Однак, варто відмітити, що студенти не завжди організовано 

готують документи для оформлення дозволу на індивідуальне навчання, що 

призводить до проблем під час екзаменаційної сесії.    

2018-2019 н. р. став для Академії роком поваги до студента, якщо до 

цього року на вивчення дисциплін за вибором мали лише студенти 

факультету соціального управління, то у звітний період таке право отримали 

студенти усіх факультетів. Для організації вивчення дисциплін за вибором 

були розроблені нові наскрізні та робочі плани, в яких передбачена 

можливість самостійного вибору студентом навчальних дисциплін. Для 

реалізації цієї можливості у березні на факультетах були організовані 

презентації навчальних програм дисциплін за вибором. Після ознайомлення з 

навчальними дисциплінами студенти пишуть заяву на вивчення уподобаної 

навчальної дисципліни, яка вводиться до робочого навчального плану. 

 

4.4. Практична підготовка студентів Академії  

 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 

обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 

кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок 

та вмінь.  

Метою практики є формування у студентів, на базі одержаних в 

Академії теоретичних знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи за реальних ринкових і 

виробничих умов. Термін кожного виду практики визначений навчальними 

планами спеціальностей і становить від двох до восьми тижнів. Для кожного 

з видів практики (за спеціальностями) провідними кафедрами розроблені 

програми. Програми практики затверджені ректором Академії. Перед 

початком практики студенти забезпечуються методичними матеріалами. 

Організація практики базується на «Положенні про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України». 
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Здійснюваний навчально-методичним відділом аналіз організації та 

проведення практик на факультетах, експертиза нових навчальних планів, а 

також проведенні на виконання ухвали Вченої ради Академії, заходи з 

моніторингу ефективності практик свідчать про зростання уваги випускових 

кафедр до питань практичної підготовки студентів. Водночас, визнанням 

наявності проблеми є і відверте незадоволення якістю проведення практик з 

боку студентів. 

У 2018-2019 н. р. різними видами практик охоплено: 

 навчальні практики – майже 27 студентів, середня тривалість  

практик – 14 днів (тут і далі тривалість практик наводиться в перерахунку на 

кількість днів з відривом від навчання); 

 виробнича практика – 134 студенти, середня тривалість  

практик – 35 днів; 

 педагогічна практика – 41 студент, середня тривалість  

практик – 21 день; 

 переддипломна практика – 92 студенти, середня тривалість  

практик – 50 днів.  

У звітному році понад 50 студентів (12,7% від загальної кількості) 

проходило практику в структурних підрозділах Академії, за межі Академії 

було направлено 344 студенти (87,3%). Студенти направляються на практику 

на підставі оформлених угод про співпрацю. Укладання угод про 

направленню на практику здійснюється випускаючими кафедрами 

ініціативно, без загальної координації в межах Академії, унаслідок чого 

непоодинокі випадки одночасного укладання угод з одним і тим самим 

підприємством, або направлення на практику без посилання на існуючу 

угоду (юридичний факультет). Відсутні на системному рівні зворотні 

зв’язки з базами практик, без яких сумнівними є встановлення готовності 

студента до проходження практики та внесення відповідних коректив до 

передуючого практиці етапу теоретичного навчання. Ураховуючи викладене, 

украй необхідною є координація дій кафедр щодо укладання договорів про 

практичну підготовку студентів на рівні Академії, здійснення якої, зважаючи 

на роль практичної підготовки у підвищенні придатності випускників до 

працевлаштування (необхідна умова на думку роботодавців), слід доручити 

навчально-методичному відділу. 

Потребує перегляду існуючий порядок організації проходження 

виробничої практики в структурних підрозділах Академії. Належна адаптація 

студентів до майбутньої професійної діяльності неможлива: 

 без включення їх, принаймні на обмежений час, до складу  

трудових колективів; 

 без виконання під час практики  функціональних обов’язків  

відповідного рівня. 

Ураховуючи викладене, випусковим кафедрам, факультетам слід, із 

найширшим залученням роботодавців, у першу чергу з приватного сектору 
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економіки (в якому працевлаштовується більшість випускників), переглянути 

навчальні плани, програми і терміни проведення практик.  
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Таблиця 4.4.1. 

Проходження виробничої практики студентами денної форми навчання 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

на підприємствах різних форм власності  

 
 

 

 

 

 

Бази практики 

(підприємства, організації, 

установи) 
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У т.ч. без угод 

про 

співпрацю  
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Органи центральної влади та 

їх регіональні підрозділи 

15 5 10 15 11,1% 5 33,3% 10 66,6% 1 1 0 6% 20% 

Органи місцевої влади 25 15 10 25 18,5% 15 11,1% 10 40% 2 1 1 12%  40% 

Органи судової влади 27 14 13 27 20,1% 14 51,8% 13 48,2% 0 0 0 0 0 

Підприємства державного 

сектору економіки 

12 2 10 12 8,9% 2 16,6% 10 83,3% 1 1 0 6% 20% 

Науково-дослідні установи 

національної академії наук 

2 10 10 20 14,9% 10 50% 10 50% 0 0 0 0 0 
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Бази практики 

(підприємства, організації, 

установи) 
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практику 

У т.ч. за 

наявності угод 

про співпрацю 

У т.ч. без угод 

про 

співпрацю  

Кількість студентів, які були 

працевлаштовані на підприємствах-

базах практики після завершення 
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Підприємства приватного 

сектору економіки всього 

31 31 4 35 26,1% 31 88,5% 4 11,5% 1 1 0 6% 20% 

у т.ч.:               

ЗМІ 1 1 0 1 0,7% 1 1,25% 0 0 0 0 0 0 0 

громадські організації  7 7 0 7 5,2% 7 8,75% 0 0 1 1 0 6% 20% 

інші підприємства і установи 15 15 0 15 11,1% 15 18,75 0 0 0 0 0 0 0 

ФПУ 8 8 0 8 5,9% 8 10% 0 0 0 0 0 0 0 

Разом  112 77 57 134 100% 77 57,4% 57 38,05% 5 4 1 20% 6,25% 
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4.5. Співпраця з роботодавцями 

Зазначимо, що у 2018/2019 н. р. не всі випускові кафедри провели 

обговорення чинних освітніх програм із потенційними роботодавцями і 

внесли необхідні корективи – як до програм навчальних дисциплін, так і в 

освітні програми. Але звітний період було проведене опитування керівників 

практики від баз практики з метою визначення проблем щодо підготовки 

фахівців за освітніми програмами.  

Вважаємо, одним із головних  завдань у 2019/2020 н. р. по 

завершенню практик провести круглі столи з керівниками практик від баз 

практики з метою поліпшення якості викладання за освітніми програмами 

презентованими Академією та залучення до складу всіх екзаменаційних 

комісій представників роботодавців. 

 

4.6. Діяльність науково-методичних рад Академії  

 

Важливу роль у забезпеченні якісної підготовки фахівців за тим чи 

іншим напрямом підготовки важливу роль відіграють методичні ради кафедр. 

На жаль, така робота на кафедрах Академії здійснюється ситуативно і 

нерегулярно. Методичні ради є не на усіх кафедрах, а якщо і є, то відсутні 

плани роботи їхньої діяльності та протоколи засідань, що не дає можливості 

оцінити дієвість їх роботи.  

Для налагодження більш продуктивної співпраці між кафедрами 

створена науково-методична рада Академії, діяльність якої дозволяє 

полегшити розв’язання значної кількості спірних питань, однак ще раз 

зазначимо – у нас немає іншого шляху для підвищення якості освіти, крім 

залучення викладання дисциплін саме тих викладачів, для яких ці 

дисципліни є фаховими.  Склад науково-методичної ради затверджений 

наказом ректора. Засідання науково-методичної ради Академії відбуваються 

раз на місяць, згідно плану роботи. 

 

4.7. Діяльність бібліотеки Академії  

 

Сьогодні бібліотека – це важливий, інформаційний центр Академії, 

який забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування навчально-

виховного процесу вузу. 

Зміст роботи бібліотеки полягає в: 

1. Здійсненні інформаційного та бібліографічного обслуговування 

користувачів. Всього бібліотечним фондом користується 1000 студентів та 

аспірантів і 150 співробітників. 

2.  Формуванні бібліотечних фондів, шляхом придбання наукової і 

навчальної літератури згідно з навчальними планами, програмами та 

тематикою наукових досліджень. Фонди бібліотеки постійно поповнюються 

кращими новинками книжкової продукції. За період з липня 2018 по липень 
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2019 бібліотека поповнилась на 30 примірників книг та 5 примірників 

НМК по різним галузям знань. 

Бібліотечний фонд бібліотеки Академії праці, соціальних відносин і 

туризму становить: 

 книги – 40775; 

 журнали – 8846; 

 газети -1342; 

 НМК -1543; 

 методичні рекомендації – 11; 

 брошури – 261; 

 дипломні роботи – 3730; 

 авторська наукова робота – 6; 

 автореферати дисертацій – 254; 

 дисертації – 27. 

Разом з викладачами факультетів постійно проводиться робота по 

виявленню застарілої, непрофільної та зношеної літератури, НМК та 

дипломних робіт. 

На основі цього списано 4449 примірників застарілих НМК (1 акт), 564 

дипломних роботи за 2019 рік та зроблено заміну на рівноцінні книги в 

кількості 285 примірників (4 акти). 

Навчальний процес в Академії на 95% забезпечений підручниками та 

навчально-методичною літературою (68%  видання українською мовою). Є 

проблеми з забезпечення навчальною літературою за спеціальностями: 

соціологія, економіка підприємства. Причини такої ситуації пов’язані, в 

першу чергу, з динамічними змінами у цій галузі підготовки фахівців та 

відсутністю підручників за новими навчальними дисциплінами. 

 

Таблиця 4.7.1. 

Показники організаційного та науково-методичного забезпечення  

навчально-виховного процесу 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 

назва ВНЗ 

 

№ 

Показник 

Роки 

п/

п 

2016 2017 2018 

1. Частка спеціальностей, які мають повне 

забезпечення робочими навчальними планами та 

робочими програмами, відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу, % 

68% 83% 100% 

2. Частка спеціальностей, лабораторні роботи 

навчальних дисциплін яких повністю 

 

 

 

 

 

 



61 

 

№ 

Показник 

Роки 

п/

п 

2016 2017 2018 

виконуються у спеціалізованих лабораторіях 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

 

- 

50% 

 

- 

50% 

 

- 

50% 

3. Частка дисциплін, при вивченні яких не 

використовуються прикладні комп’ютерні 

програми 

гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

 

 

60% 

57% 

45% 

 

 

59% 

57% 

45% 

 

 

59% 

55% 

41% 

4. Забезпеченість методичними матеріалами 

самостійної роботи студентів 

гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

 

 

70% 

67% 

65% 

 

 

89% 

76% 

95% 

 

 

100% 

95% 

100% 

5.  Частка дисциплін, для яких розроблені засоби 

діагностики якості навчання (комплексні 

контрольні роботи, тести тощо) з циклів, % 

гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

 

 

 

60% 

57% 

45% 

 

 

 

59% 

57% 

45% 

 

 

 

80% 

55% 

41% 

6. Частка спеціальностей, які мають засоби 

діагностики якості підготовки фахівців (ККЗ, 

тести тощо), % 

90% 90% 90% 

7. Частка спеціальностей, на яких впроваджена 

модульно-рейтингова система навчання та оцінки 

якості навчання, % 

100% 100% 100% 

8. Частка спеціальностей забезпечених структурно-

логічними схемами, % 

20% 100% 100% 

9. Частка дисциплін, на яких запроваджені 

інформаційні технології навчання, % 

гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

 

 

65% 

66% 

51% 

 

 

68% 

62% 

50% 

 

 

64% 

60% 

47% 

10. Частка дисциплін, забезпечення яких навчальною 

літературою не перевищує 50 % (у розрахунку 1 

підручник на 1 студента) 

гуманітарної і соціально-економічної 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 
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№ 

Показник 

Роки 

п/

п 

2016 2017 2018 

підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

- - - 

11. Кількість навчальних підручників, посібників з 

грифом Міносвіти і науки України та 

внутрішнього видання 

1 - - 

12. Кількість навчально-методичних розробок, які 

використовуються в навчальному  процесі 

обсяг в друкованих аркушах 

1496 

 

32 д. 

а. 

1532 

 

38 

д.а. 

1554 

 

46 

д.а. 

13. Кількість підприємств, з якими укладені договори 

на проведення виробничої практики 

60 64 77 

 у них місць практики 84 97 100 
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V. ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТІВ І КАФЕДР 

5.1. Факультет економіки, соціальних технологій і туризму 

 

Напрями підготовки  та спеціальності 

Навчання студентів  факультету здійснюється  відповідно до наявних 

акредитаційних сертифікатів на ліцензій (Табл.5.1.1) 

Перелік спеціальностей/ напрямів підготовки факультету: 

 

Таблиця 5.1.1 

Перелік спеціальностей підготовки студентів на факультеті 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань Код  

спеціально

сті  

Назва 

спеціальності  

Ліцен

зован

ий 

обсяг 

Підготовка бакалаврів 

1. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

054 Соціологія  60 

2. 07 Управління та 

адміністрування  

076 Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

40 

3. 07 Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 40 

4. 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

40 

5. 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 230 

6. 23 Соціальне 

забезпечення 

231 Соціальна 

робота 

80 

7. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм  50 

Підготовка магістрів 

1. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

054 Соціологія 20 

2. 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

20 

3. 07 Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 20 
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 Проходження акредитації та ліцензування в 2018-2019н. р .  

 Підготовлено акредитаційну справу підготовки магістрів освітньо- 

професійної програми «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна 

робота» галузі знань 23 «Соціальна робота».  

 Подано в МОН ліцензійну справу з підготовки магістрів з  

«Туризму»;. 
Розробка нових пропозицій  у поглибленні професійного формування 

студента факультету на 2019-2020 н.р. Узгодженео та запропоновано по двох 

спеціальностях – «Маркетинг» та «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 100 % викладання англійською мовою всіх дисциплін 

навчального плану освітнього рівня «Бакалавр». Розширено можливості 

вибіркових компонентів  навчального плану підготовки магістрів , а саме по 

кафедрі  фінансів – «Фінансово-правова безпека » , по кафедрі економіки 

підприємства та менеджменту – «Менеджмент підприємств ювелірної 

галузі » , по кафедра соціальної роботи та практичної психології  – 

«Медіація та управління конфліктами». 

 

Кадровий склад кафедр  факультету 

На факультеті на кінець  2018-2019 н.р. діяло 6 кафедр із них  – всі 

випускаючі. Всі кафедри відповідають основним вимогам стосовно 

кадрового забезпечення відповідно до умов ліцензування та акредитації 

конкретної спеціальності. Очолюють кафедри  доктори  та кандидати наук 

по профілю кафедри. Детальна інформація щодо кадрового забезпечення по 

кожній із спеціальностей факультету подана у звітах кафедр.  

 

Рух контингенту студентів 

За останні  роки контингент  студентів на факультеті дещо збільшився 

(як на денній,так і на заочній формах навчання) (мал. 5.1) 

4. 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

біржова 

діяльність та 

страхування 

50 

5. 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 100 

6. 23 Соціальне 

забезпечення 

231 Соціальна 

робота 

20 
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Мал.5.1. Динаміка зміни контингенту студентів факультету 2016-2019рр. 

Позитивні зміни динаміки обумовленні  в основному активізацією 

профорієнтаційної роботи деяких кафедр, в тому числі і у розширенні 

переліку  вибіркової частини підготовки фахівців та зміни підходів у роботі з 

замовниками освітніх послуг. Іншим чинником  позитивної динаміки стали 

якісні зміни у роботі сайту Академії.  

 

Профорієнтаційна робота 

У поточному навчальному році факультетом здійснювалася 

профорієтаційна робота, відповідно до плану  та кошторису профорієтаційної   

та поза аудиторної роботи Академії. 

 Протягом 2018-2019 н. р. продовжувалася традиційна робота серед 

шкіл та коледжів у  м. Києві та областях: Київській, Житомирській і 

Черкаській. 

Успішність студентів 

При проведенні модульних контрольних робіт по різних 

спеціальностях та освітньо-кваліфікаційних рівнях показники успішності та 

якості засвоєння програмного матеріалу навчальних дисциплін по більшості 

дисциплін були в межах рекомендованої норми.. Проте по окремих 

дисциплінах, якість засвоєння програмного матеріалу є недостатньою. 

Детальніша інформація подана у звітах кафедр.  

Причинами низької успішності студентів на молодших курсах, на наш 

погляд є: 

 постійне зменшення обсягу аудиторних занять; 

 недостатнє організаційне, методичне та інформаційне 

забезпечення самостійної роботи студентів; 

 відсутність навичок самостійної роботи студентів; 

 не достатня мотивація студентів до отримання якісних знань; 

 відсутність конкурентного середовища в студентських групах; 
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 факти відмови роботодавцями надання можливості відвідувати 

заняття студентам заочної форми навчання.  

 неактуальність та не цікавість викладеного матеріалу по деяких 

дисциплінах. 

Адміністрація факультету та колективи кафедр  постійно проводять 

роботу по зменшенню негативних явищ в навчальному процесі, які 

приводять до низької якості знань студентів. 

 

Розвиток структури факультету 

На даний момент, структура факультету адаптована до повсякденної 

мети та завдань як факультету, так і Академії зокрема. Потреба існує у 

підтримці такої інфраструктури у належному та комфортному для роботи  та 

навчання стані. 

 

Організаційна робота 

Організаційна робота факультету в минулому навчальному році 

проводилася відповідно до затверджених планів та графіків. 

Засідання вченої проводились один раз на місяць. Протягом року на  

засіданнях вченої ради розглядались організаційні та  методичні (основна 

увага приділялась удосконаленню навчальних планів та програм) питання  

аналізувався стан навчальної діяльності студентів, стан методичної, 

навчальної, наукової, організаційної та виховної роботи кафедр,  факультету; 

питання кадрового забезпечення навчального процесу, конкурсні та 

видавничі справи.   

Впродовж 2018/2019 навчального року на факультеті відбулося 9 

засідань Вченої ради факультету. На засіданнях розглядалося широке коло 

питань щодо організації та здійснення навчальної, методичної та 

організаційної роботи окремо кафедрами та факультетами в цілому. Окрім 

того, до компетенції Вченої ради належать питання щодо надання 

рекомендацій на присвоєння вчених звань, видавничих та конкурсних справ, 

а також розробка та втілення стратегії заходів профорієнтаційної роботи. 

Рішеннями Вченої ради затверджувалися навчальні плани, робочі програми 

та внесені зміни до них. 

 Кожного понеділка  проводилися оперативні наради деканату, кожного 

вівторка – старостати, один раз в місяць – наради кураторів академгруп. Крім 

того,  деканат організовував проведення виробничих нарад в академгрупах: 

по дві наради в кожному семестрі. Одна – присвячена підготовці до 

проведення міжсесійної атестації, інша – підсумкам атестації студентів. 

 

5.1.1. Кафедра спеціальних туристичних дисциплін 

 

Матеріально – технічна база 

Закріплені за кафедрою приміщення, їх стан. 
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За кафедрою закріплено 1 кімната в аудиторії 403 як приміщення 

кафедри, 1 стіл для зав. кафедри, 1 – для лаборанта і 1 стіл на викладачів, це 

дуже мало. 

Обладнання кафедри та його стан. 

Приміщення кафедри (каб.403, 1 з кімнат) знаходиться у робочому 

стані. Кафедра забезпечена двома комп’ютерними місцями, 1 з них – з 

принтером. Потребує огляду і ремонту або списання ксерокс. У приміщенні 

немає кондиціонера, влітку працювати неможливо, і в інші пори року теж 

некомфортно.  

 

Навчальна робота 

 

Таблиця 5.1.1.1 

Виконання навчального навантаження загалом по кафедрі та кожного 

викладача окремо 

 

№ з/п ПІБ Год. За 

планом  

Год. 

Виконано 

Примітка 

1. Сокол Т.Г. 439,5 439,5+23 1 ставка 

2. Попович С.І. 237 237+20 0,4 ставки (за сумісництвом) 

3. Донцов О.О. 278,5 278,5+48 0,5 ставки доцента кафедри 

4. Гринюк О.Ю. 432 432+48 0,8 ставки (за сумісництвом) 

5. Міхо О.І. 447,5 444,5+20 0,8 ставки старшого 

викладача 

7. Ратушенко А.Т. 68 68 на погодинній оплаті 

8. Лянга А.М. 38 38 на погодинній оплаті 

9.  Ващенко В.В.В. 144 106 на погодинній оплаті 

 Разом 2084 2043+156 Додаткові години за рахунок 

перекладу НМК російською 

мовою і викладання 

предметів для студентів з 

Грузії  (Тбілісі і Батумі) 
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Науково-педагогічний персонал 

Таблиця 5.1.1.2 

 

Якісний і кількісний склад кафедри спеціальних туристичних дисциплін 

 

Напрям 

підготовки, 

спеціальність, 

рік 

започаткуванн

я підготовки  

Завідувач кафедри (ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, термін перебування 

на посаді, стаж педагогічної 

роботи) 

Науково-педагогічні працівники 

Всьог

о 

осіб 

 

З них: доценти  З них: професори  

доктори наук кандидати 

наук 

доктори наук кандидати 

наук 

68м.

6868

68 

осіб 

з них: за 

основни

м 

місцем 

роботи 

68м.

6868

68 

осіб 

з них: 

за 

основни

м 

місцем 

роботи 

Всьог

о 

осіб 

з них: за 

основни

м 

місцем 

роботи 

68м.

6868

68 

осіб 

з них: 

за 

основн

им 

місцем 

роботи 

Менеджмент 

туристичної 

індустрії 

(1994 р.)  

Туризм 

(2014 р.) 

 

Сокол Т.Г., кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

на посаді з вересня 1994 р. 

(24 роки), стаж педагогічної 

діяльності 38 років, з них у 

вищій освіті – 24 роки.  

6 1 1 1 1 - - - - 
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Таблиця 5.1.1.3 

Список кандидатів наук, доцентів, які є авторами монографій чи(та) навчальних посібників з грифом МОНУ 

№ 

з/П 

ПІБ Посада Стаж 

роботи в 

Академії 

Назва монографії, навчального посібника (повний бібліографічний опис) 

1. Сокол Т.Г. Зав. 

кафедри 

4 роки 1. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник/  За                    

В.Ф. Орлова.  Київ: Грамота, 2006. 260 с.  

2. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах: Підручник.  Київ: Альтерпрес, 2009. 447 с. 

3. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах: Підручник. / 2 видання перероблене та доповнене. Київ: 

Альтерпрес. 2012. 447 с. 
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Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою 

 

Таблиця 5.1.1.4 

Кількість навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою 

 

Тип дисциплін Кількість 

Обов’язкові дисципліни 17 

Вибіркові дисципліни 4 

Курсові роботи 3 (ІІ та ІУ курси Туризм, ІІ курс МТ) 

Практики 3 (І курс Туризм - «Вступ до фаху»;  ІІІ курс 

Туризм  - технологічна практика, ІУ курс Туризм 

– виробнича практика на підприємствах 

туристичної сфери) 

Разом 21 + 9 (КР і Практика) 

 

Таблиця 5.1.1.5 

Перелік навчальних дисциплін та викладачі, які викладають лекційні 

курси 

 

№ 

п/п 

Назва дисциплін Обсяг ауд. 

годин 

Контингент 

студентів (напрям 

підготовки/спеціал

ьність, ОКР) 

Викладач 

(науковий 

ступінь, 

вчене звання, 

ПІБ) 
Ден Заоч. 

1.     Анімація в туризмі  59 15 бакалавр,   туризм 

менеджмент 

туризму 

Ст. викладач  

Міхо О.І. 

2. Організація 

виставково-

ярмаркової 

діяльності в туризмі 

32 1 бакалавр,  

туризм 

Ст. викладач  

Міхо О.І. 

3. Екскурсознавство  72 6 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

Зав.кафедри, 

к.п.н. 

 Сокол Т.Г. 

4. Рекреалогія і 

курортологія 

104 9 бакалавр, туризм 

 

Доцент,  

к.г.н.  

Гринюк О.Ю. 

5. Організація 

активного туризму 

47 6 бакалавр, туризм 

 

Доцент,  

к.г.н.  

Гринюк О.Ю. 

6. Будинки і 

обладнання готелів 

та ресторанів 

19 17 бакалавр, туризм Доцент, 

к.ет.н. 

Ратушенко 

А.Т. 
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7. Дизайн готелів та 

ресторанів 

38 - бакалавр, туризм Ст.викладач 

 Лянга А.М. 

8. Організація 

готельного 

господарства 

89 26 бакалавр, туризм 

менеджмент 

туризму 

Зав.кафедри, 

к.п.н.  

Сокол Т.Г. 

9. Товарознавство 

харчових продуктів 

38 - бакалавр,  

туризм 

Доцент, 

к.е.н. 

Ващенко В.В. 

10. Організація 

ресторанного 

господарства 

88 18 бакалавр, туризм 

менеджмент 

туризму 

Доцент 

к.е.н. 

Ващенко В.В. 

11. Організація 

транспортних 

подорожей і 

перевезень 

59 15 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

Ст. викладач  

Міхо О.І. 

12. Організація 

туристичної 

діяльності 

32 9 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

Зав.кафедри, 

к.п.н. 

 Сокол Т.Г. 

13. Основи 

туризмознавства 

та історія туризму  

142 2 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

Зав.кафедри, 

к.п.н.,  

 Сокол Т.Г. 

Доцент, 

к.і.н. 

Попович С.І. 

14. Початкова 

туристична 

підготовка 

259 1 бакалавр, туризм, 

 

Доцент, 

 к.г.н. 

Гринюк О.Ю. 

15. Музеєзнавство 47 11 бакалавр, туризм, 

 

Ст. викладач  

Міхо О.І. 

16. Туристична 

картографія 

42 1 бакалавр, туризм, 

 

Доцент, 

к.г.н. 

Донцов О.О. 

17. Туристичне 

краєзнавство 

108 66 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

Доцент, 

к.і.н. 

Попович С.І. 

18. Туристичне 

країнознавство 

58 6 бакалавр, туризм, 

менеджмент 

туризму 

 

Доцент, 

к.г.н. 

Донцов О.О. 

19. Географія туризму  42 4 бакалавр, туризм 

 

Доцент, 

к.г.н. 

Донцов О.О. 

20. Спеціалізований 

туризм 

48 2 бакалавр, туризм 

 

Ст.викладач 

Міхо О.І. 
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21. Туцроперейтинг 53 2 бакалавр, туризм 

 

Зав.кафедри, 

к.п.н. 

 Сокол Т.Г. 

 

Організація самостійної роботи студентів та контролю за нею 

Викладачі кафедри застосовують як стандартно прийняті, так й 

інноваційні форми навчання, зокрема, лекції-презентації, навчальні екскурсії, 

майстер-класи, заняття з елементами ділової гри, групові та індивідуальні 

проекти тощо. Формами контролю за самостійною роботою є навчальні 

проекти, модульні контрольні роботи, письмові або усні звіти, презентації, 

тестовий контроль, реферати, бліцопитування. На кафедрі НМК дисциплін 

містить методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи.  

 

Практична підготовка студентів 

Види та бази практик. У цьому навчальному році за кафедрою були 

закріплені такі види практик: «Вступ до фаху» (I к. Т. денна ф. н.), 

технологічна (ІІІ к. Т. денна ф. н.), виробнича на підприємствах туристичної 

сфери (ІУ к. Т. денна ф. н.) В організації баз практики взяла активну участь 

лабораторія туризму в особі зав. лабораторією Міхо О.І. Базами практики в 

цьому навчальному році  було обрано туристичні заклади – фірми та готелі 

України, Болгарії та Туреччини. З базами заключено 7 договорів на 

співробітництво. Керівниками практики на початку навчального року було 

призначено на І курсі – Міхо О.І. та Донцова О.О., на ІІІ курсі спеціальності 

«Туризм» – Міхо О.І., на ІУ курсі спеціальності «Туризм» – Міхо О.І. та 

Сокол Т.Г. 

Організація проведення практики. Практика проводилася згідно 

затверджених програм і планів, схвалених кафедрою. Аналізи та результати 

проведення практики «Вступ до фаху» та виробничої на підприємствах 

туристичної сфери відображені у звітах керівників практики, наданих до 

навчального відділу Академії та у звітах і щоденниках студентів. 

Аналіз проведення практик та рекомендації. Результати виробничої 

практики студентів ІІІ курсу на підприємствах туристичної сфери (червень – 

серпень 2018 р.) відображено у звіті керівника, який було розглянуто і 

схвалено на засіданні кафедри (протокол № 4 від 17.12.2018 р.).  Результати 

практики «Вступ до фаху» (лютий 2019 р.) відображено у звіті керівників, 

який було розглянуто і схвалено на засіданні кафедри (протокол №7 від 

16.03.2019 р.). Рівень організації та зміст проведення практик були оцінені в 

цілому позитивно. Студенти успішно відповіли на поставлені запитання й 

отримали позитивні бали.  

Наукова робота 

Всі викладачі кафедри виконали навантаження з наукової роботи.  

Основними науковими напрямами досліджень кафедри були:  
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 Науково-методичне обґрунтування підготовки професійних кадрів для 

сфери туризму в умовах змін світового туристичного ринку та сучасних 

вимог ринку праці в туризмі. 

 Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики. 

Наукова тема, яка виконується на кафедрі у межах теми «Соціально-

економічні основи праці в умовах трансформацій»: «Зміни парадигми 

професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах 

трансформацій ринку праці в сучасному туризмі» (Є публікації членів 

кафедри на цю тематику). Результати дослідження впроваджено у 

викладання фахових дисциплін навчального плану спеціальності 242 

«Туризм». 

  Публікації: 

Підручники та навчальні посібники: 

1. Міхо О.І. Анімація в рекреації та туризмі: Словник-довідник. – К.:  

Видавництво Ліра-К, 2018. – 224 с. 

 

Наукові статті: 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань 

України): 

1. Донцов О. О. Картографування нематеріальної культурної спадщини 

України в інформаційному забезпеченні туризму /О. О. Донцов // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії: Зб. Наук. Праць. –  Х.: – 2018. 

– Вип. 28. – С. 4 – 10. 

2. Усатенко Т.П. А серце спалахне птахом «З дому до дому» рветься 

(«Прощання з Києвом» Олени Боріс). Вісник КНУ 73м.. Т.Шевченка. 

Українознавство. 1(20). 2018. – С. 60-65.  

В інших виданнях України: 

1. Донцов О. О. Рекреаційно-туристичний потенціал Туреччини на 

прикладі її Середземноморського регіону / О. Донцов, С.Гісем // 

Матеріали науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні 

проблеми туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – 

К.: АПСВТ, 2019 р. – С.81 – 83 

2. Міхо О.І. Професійна підготовка студентів за освітньою програмою 

«Еекскурсійна та анімаційна діяльність в туризмі»/ О.І. Міхо  // Матеріали 

науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми 

туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 

2019 р. – С.44 – 46 

3. Сокол Т.Г. Екескурсійна діяльність: пошуки сучасної тематики. 

Екскурсія «Ностальгія за радянським Києвом» / Кудряшов Є.О., Лєсіна 

М.Д., Сокол Т.Г. / Актуальні питання сучасної науки та практики : 

матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ,              

15 листопада 2018 року) / Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права 

«КРОК», 2018.- С. 756 – 758  – 0,1 д.а.  
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4. Сокол Т.Г. Сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні / 

Семенюк М.М., Сокол Т.Г. / Актуальні питання сучасної науки та 

практики : матеріали науково-практичної конференції молодих учених 

(Київ, 15 листопада 2018 року) / Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки 

та права «КРОК», 2018.- С. 769 – 772  – 0,15 д.а.  

5. Сокол Т.Г. До питання про туристичний збір в Україні // Матеріали Х 

Міжнародної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес в Україні:проблеми розвитку та регулювання»: 21 – 22 березня 

2019 року, м. Черкаси – Черкаси: ЧНДУ, 2019 – С. 47 – 50 – 0,15 д.а. 

6. Сокол Т.Г. Будемо пам’ятати завжди (про Семена Устимовича 

Гончаренка) // Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання 

до 90-річчя від дня народження Семена Устимовича Гончаренка 

[колектив авторів} /За 74м.ред. Л.Б.Лук’янової; упоряд. О.В.Аніщенко, 

А.м.Самко. – К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2018 – С.163. 

7. Міхо О.І. Виставково-ярмаркова діяльність в туризмі / О.І. Міхо // 

Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-

практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) – К.: 

Університет «КРОК», 2018. – С.761-763. 

8. Усатенко Т.П. Глибини рідної землі спізнані вченими Чернігово-

Сіверського краю. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття. Зб. 

Мат. 15 міжнародних 74м.74.-мистецьких читань памяті 74м.7474. 

О.П.Рудницької. 6-7 грудня 2017. К. 2018. С. 47-57. 

9. Усатенко Т.П. До літопису становлення українського правопису у 

педагогічній практиці. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття. Зб. 

Мат. 16 міжнародних 74м.74.-мистецьких читань памяті 74м.7474. 

О.П.Рудницької. 6 грудня 2018. К. 2019. С. 42-45. 

10. Усатенко Т.П. Засадничі смисли європейського освітнього простору. 

Освіта. № 7-8. 28.02-07.03 2018 р. С. 7. 

11. Усатенко Т.П. Три зустрічі з С.У.Гончаренком // Лицар педагогічної 

науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження 

Семена Устимовича Гончаренка [колектив авторів} /За 74м.ред. 

Л.Б.Лук’янової; упоряд. О.В.Аніщенко, А.м.Самко. – К.: ТОВ «ДКС-

Центр», 2018 – С.118 – 121.  

12. Сокол Т.Г. Сучасні виклики в туризмі і туристичній освіті / Т.Г. Сокол 

// Матеріали науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні 

проблеми туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – 

К.: АПСВТ, 2019 р. – С.60 – 62 

13. Сокол Т.Г. Вплив економічного стану країн на розвиток готельного 

господарства / Е.Смоян, Т.Сокол // Матеріали науково-практичної 

конференції АПСВТ «Актуальні проблеми туризмології та туристичної 

практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 2019 р. – С.128 – 129 

14. Сокол Т.Г. Туристичний брендинг міста Києва / Є.Кудряшов, Т.Сокол 

// Матеріали науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні 



75 

 

проблеми туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – 

К.: АПСВТ, 2019 р. – С. 103 – 105 

15. Сокол Т.Г. Туристичний брендинг як вимога часу / С.Норенко, 

М.Барбара, І.Москаленко І,Ткачук, М.Рассохіна, А.Козленко, 

Є.Камінська, Т.Сокол // Матеріали науково-практичної конференції 

АПСВТ «Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики», 

18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 2019 р. – С. С.117 – 119 

16. Сокол Т.Г.Боротьба зі шкідливими звичками як проблема підвищення 

продуктивності праці персоналу готелів / М.Лєсіна, Т.Сокол // 

Матеріали науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні 

проблеми туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – 

К.: АПСВТ, 2019 р. – С.109 – 111 

17. Усатенко Т.П. Міждисциплінарність туризму, туризмознавства: 

постнекласичні практики / Т.П. Усатенко // Матеріали науково-

практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми туризмології та 

туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 2019 р. – С.66 – 

68 

Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, круглих столах  

 Національні/регіональні: 

1. Сокол Т.Г. «Актуальні питання сучасної науки та практики” Науково-

практична конференція молодих учених (Київ, 15 листопада 2018 року) / 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»;    

2. Сокол Т.Г.«Актуальні питання туризмології та туристичної практики» 

Науково-практична конференція (Київ, 18 квітня 2019 року) / Академія праці, 

соціальних відносин і туризму; 

3. Сокол Т.Г. Круглий стіл «Актуальні питання підготовки кадрів сфери 

туризму». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Київ, 25-

26 жовтня.2018) / Київський національний університет культури і мистецтв; 

4. Сокол Т.Г.Туристичний форум «Розвиток туризму: де та з ким. 

Локація, інфраструктура та кадрові вимоги» (Київ, 5 березня 2019 року) / 

Національний економічний університет імені В.Гетьмана; 

5. Донцов О.О. «Актуальні питання туризмології та туристичної 

практики» Науково-практична конференція (Київ, 18 квітня 2019 року) / 

Академія праці, соціальних відносин і туризму; 

6. Міхо О.І. «Актуальні питання сучасної науки та практики” Науково-

практична конференція молодих учених (Київ, 15 листопада 2018 року) / 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»;   

7. Міхо О.І. .«Актуальні питання туризмології та туристичної практики» 

Науково-практична конференція (Київ, 18 квітня 2019 року) / Академія праці, 

соціальних відносин і туризму; 

8. Міхо О.І, Сокол Т.Г. Конференція за підсумками проведення практики 

та зарубіжного стажування (Київ, 10 грудня 2018 року) / Академія праці, 

соціальних відносин і туризму; 
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9. Усатенко Т.П. Творча спадщина П.Куліша в контексті сучасний реалій 

(до 200-річчя до Дня народження). Круглий стіл Центру українознавства 

філософського факультету КНУ 76м.. Т.Г.Шевченка 24.04.2019. 

10. Усатенко Т.П. «Актуальні питання туризмології та туристичної 

практики» Науково-практична конференція (Київ, 18 квітня 2019 року) / 

Академія праці, соціальних відносин і туризму. 

Міжнародні: 

1. Донцов О.О. Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії», Харківський національний 

університет 76м... В.Н.Каразіна, Харків, 11–12 вересня 2018 року; 

2. Міхо О.І. Вебінар «Інтлектуальна карта: використання в освітній 

діяльності» 14.09.2018. Організатор:     MCFR (ТОВ «МЦФЕР-Україна); 

3. Міхо О.І. Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС 

Еразмус+ «Знайдіть грант для себе: обміни, навчання, викладання, 

підвищення кваліфікації, дослідження та волонтерство» 8.11.2018. / 

Київський університет імені Бориса Грінченка; 

4. Міхо О.І. Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС 

Еразмус+ «Проекти мобільності для організацій: підготовка та 

впровадження» 9.11.2018. / Київський університет імені Бориса Грінченка; 

5. Сокол Т.Г. Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та 

кваліфікаційних програм для гідів / Федерація європейських гідів, 

Всеукраїнська асоціація гідів, м. Київ, 6 грудня 2018 р. Виступ в якості 

спікера; 

6. Усатенко Т.П. IX Міжнародний конгрес україністів: секція 11. 

Вітчизняна та зарубіжна україністика: сучасний вимір- програма. 25-27.06. 

2018 р. 

Наукова робота зі студентами. 

Проводилася наукова робота зі студентами. Підготовлено до випуску у 

Матеріалах науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми 

туризмології та туристичної практики» тези: 

1. С.Гісем, О. Донцов Рекреаційно-туристичний потенціал Туреччини на 

прикладі її Середземноморського регіону // Матеріали науково-

практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми туризмології та 

туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 2019 р. – С.81 – 

83 

2. І.Москаленко Перспективні види туризму України та світу: 

індустріальний, військовий, космічний // Матеріали науково-

практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми туризмології та 

туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 2019 р. – С.114 

– 116 

3. С.Норенко, М.Барбара, І.Москаленко, І.Ткачук, М.Рассохіна, 

А.Козленко, Є.Камінська, Т.Сокол Туристичний брендинг як вимога 

часу // Матеріали науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні 
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проблеми туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – 

К.: АПСВТ, 2019 р. – С.117 – 119 

4. М.Ільєнко, К.Сорохтей Круїзний бізнес в Україні та світі // Матеріали 

науково-практичної конференції АПСВТ «Актуальні проблеми 

туризмології та туристичної практики», 18 квітня 2019 р. – К.: АПСВТ, 

2019 р. – С.95 – 97 

Студенти виступили на науково-практичній конференції АПСВТ 

«Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики», теми 

доповідей: 

 С.Норенко (4 курс), Туристичний брендинг як вимога часу; 

 М.Ільєнко (4 курс) Круїзний бізнес в Україні та світі. 

Членство в комісіях та інших колегіальних органах МОН: 

Сокол Т. Г. виступила одним з розробників та авторів Державного 

стандарту вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» (бакалаврський рівень, 

2018 р.), за що в 2019 році  отримала Подяку Міністерства освіти і науки 

України, та проекту стандарту вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» 

(магістерський рівень). 

Участь у роботі міжнародних асоціацій: 

Сокол Т.Г. Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та 

кваліфікаційних програм для гідів / Федерація європейських гідів, 

Всеукраїнська асоціація гідів, м. Київ, 6 грудня 2018 р. Виступ в якості 

спікера. 

Лабораторії туризму «Академія подорожей»  кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін за 2018 – 2019 н.р. 

Відповідно до Плану роботи навчальної лабораторії кафедри 

спеціальних туристичних дисциплін було виконано наступні завдання: 

 

Таблиця 5.1.1.6 

Діяльність лабораторії туризму «Академія подорожей»  кафедри 

спеціальних туристичних дисциплін 

 

Завдання Реалізація на поточному етапі 

Розробка та 

затвердження Плану 

роботи лабораторії на рік 

Виконано 

Навчальна робота 

Організація практичної 

підготовки студентів на 

базі партнерів Академії 

Організація навчальної практики «Вступ до 

фаху», проведення переговорів щодо 

можливостей проведення навчальних екскурсій 

для студентів І курсу спеціальності «Туризм» 

Проходження виробничої організаційної 

практики студентами ІV курсу «Туризм» 

Виробнича (організаційна) практика на посадах 

екскурсоводів на базі КП «Водно-інформаційний 
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центр» («Музей Води») 

Організація проходження технологічної практики 

студентів ІІІ курсу «Туризм» 

Профорієнтаційна робота 

Святкування 

Міжнародного Дня 

туризму та Дня туризму в 

Україні 

Проведення тематичного свята під загальним 

гаслом «Туризм – це про нас!» для студентів І 

курсу спеціальності туризм та запрошених гостей. 

Під час свята проводились майстер-класи, 

вікторини, ігри. 

Робота зі сторінкою 

Лабораторії в соціальних 

мережах 

Виконується постійно 

У сторінки 75 підписників, в середньому                        

10 новин/місяць 

Організаційна робота 

Встановлення 

партнерських відносин з 

навчальними закладами, 

підприємствами сфери 

туризму 

Міжнародна програма «Два дипломи» для 

бакалаврів за програмою «Туризм і рекреація» з 

Університетом Туризму і Екології в Сухій 

Бескидській (Польща). 

Договір про співпрацю із ТОВ «САССК» готелем 

«Radisson Blu Hotel Kyiv» 

Договір про співпрацю із ТОВ Продхіміндустрія 

готелем «Park inn by Radisson Troitska» 

Договір про співробітництво в галузі вищої освіти 

та підготовки кадрів із ТОВ «Союз-Супутник БГ 

– ЮСБ-Травел» 

 Участь у виставках Участь в роботі Міжнародної туристичної 

виставки UITT (27 – 29 березня 2019 року) 

Участь у круглому столі на тему «Розвиток 

круїзного туризму в Україні» (29 березня                   

2019 року) 

Проведення зустрічей з 

циклу «Моя кар’єра в 

туризмі» 

Мотиваційна зустріч із представницею ТОВ 

«Олді-Тревел» та презентація програми зимового 

стажування на основних курортах Болгарії – 

Банско, Боровець, Пампорово від туристичної 

компанії «Турал» (Болгарія) (4 жовтня 2018 року) 

Інформаційна зустріч із представниками 

Партнерів Академії – Університету туризму і 

екології (Польща), презентація спільної програми 

«Два дипломи» для студентів туристичних 

спеціальностей (16 листопада 2019 року) 

Інформаційна зустріч щодо умов стажування в 

Туреччині від туроператора Anex Tour, 

заповнення анкет (грудень 2018 р.) 

Мотиваційна зустріч із HR-менеджером Мережі 

туристичних агентств «Поїхали з нами»                                   
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(22 грудня 2018 року) 

Мотиваційна зустріч з представницею ТОВ 

«USB-Travel» Світланою Клокун щодо 

можливостей проходження стажування в Болгарії 

(березень 2019 р.) 

Майстер-клас від Генерального директора 

туроператора «Експрес-вояж» Лариси Слободян 

на тему «Круїзний туризм» (4 квітня 2019 р.) 

Проведення та участь у 

конференціях 

Організація конференції з питань практики та 

закордонного стажування (10 грудня 2018 року) 

Участь у Науково-практичній конференції 

«Актуальні питання туризмології та туристичної 

практики» (18 квітня 2019 року) 

Участь в  роботі науково-

методичної ради 

факультету та Вченої 

ради Академії 

Виконується постійно 

Участь у вирішенні 

завдань кафедри 

спеціальних туристичних 

дисциплін 

Виконується постійно 

 

5.1.2. Кафедра соціальної роботи та практичної психології 

 

Розвиток персоналу за навчальний рік 

Змін статусу персоналу не відбулося. Доцент Гаркавенко З.О. 

перервала угоду ЦПХ за власним бажанням 23.04.2019 р., невиконані години, 

передбачені цією угоду, розподілено між О.Г. Карагодіною і  К.Ю. Грачовою. 

Підвищення кваліфікації 

Доцент кафедри Пожидаєва О.В., зав. кафедри Карагодіна О.Г. взяли 

участь у тренінгу «Жінки, мир, безпека» (вересень; листопад – грудень 2018 

р., м. Київ) для викладачів/чок вищих навчальних закладів спеціалізації 

«Соціальна робота» і отримали сертифікат; тренінг було організовано за 

підтримки ОБСЄ Координатор проектів в Україні, Міністерства внутрішніх 

справ України та Національної поліції.  

Доценти кафедри Пожидаєва О.В, Лютий В.П., зав. кафедри 

Карагодіна О.Г. підвищили кваліфікації в ході науково-практичного 

семінару «Дизайн дослідження, статистичні моделі та інтерпретація даних» 

(13 грудня 2018 р.) за програмою "Сучасні методи дослідження у соціальній 

роботі" (КНУ ім. Т.Г.Шевченка), Лютий В.П. ще й в семінарі «Оцінка 

ефективності соціальних проектів» 14 лютого 2019 р. за цією ж програмою. 
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 Науково-педагогічний персонал 

Таблиця 5.1.2.1 

Якісний і кількісний склад кафедри соціальної роботи та практичної психології 

 

Напрям 

підготовки, 

спеціальність, 

рік 

започаткуванн

я підготовки  

Завідувач кафедри (ініціали, 

науковий ступінь, вчене 

звання, термін перебування 

на посаді, стаж педагогічної 

роботи) 

Науково-педагогічні працівники 

Всьог

о 

осіб 

 

З них: доценти (за посадою) З них: професори (за посадою) 

доктори наук кандидати 

наук 

доктори наук кандидати 

наук 

всьог

о 

осіб 

з них: за 

основни

м 

місцем 

роботи 

всьог

о 

осіб 

з них: 

за 

основни

м 

місцем 

роботи 

Всьог

о 

осіб 

з них: за 

основни

м 

місцем 

роботи 

всьог

о 

осіб 

з них: 

за 

основн

им 

місцем 

роботи 

Соціальна 

робота, 

Соціальна 

робота (1994 

р.) 

Карагодіна О.Г., доктор 

медичних наук, професор, на 

посади  

з вересня 2000 р. (18 років  

10 міс.), стаж педагогічної 

роботи  

20 років 10 міс. 

9 - - 4 2 3 3 - - 
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Доцент кафедри Пожидаєва О.В. брала участь у VII Всеукраїнському 

психологічному фестивалі «Паросток» (4-7 квітня 2019 р., м. Київ), 

реєстраційний номер сертифікату 1-83, 32 години. Фестиваль організовано за 

сприянням Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА, 

Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи НАПН України, Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Київського Палацу дітей та юнацтва. 

Кафедра була в складі ініціаторів та основних організаторів методичних 

семінарів для підвищення кваліфікації викладачів АПСВТ впродовж січня – 

лютого 2019 р., всі викладачі були водночас їх слухачами.  

Матеріально-технічна база 

Закріплені за кафедрою приміщення, їх стан 

За кафедрою закріплено 3 навчальні аудиторії (106, 207, 326) та 

приміщення кафедри (325). Всі приміщення у робочому стані. Протягом 

звітного періоду на кафедрі відбулася заміна вікон, зроблено переобладнання 

аудиторії 326. Аудиторія 326 потребує приведення у належний стан (потрібно 

зробити чищення вікон, вжити заходів щодо усунення неприємного запаху).   

Обладнання кафедри та його стан 

Кафедра забезпечена двома комп’ютерними місцями. У навчальному 

процесі викладачі кафедри використовують власні ноутбуки та мультимедіа 

проектор. 

Навчальна робота 

Таблиця 5.1.2.2 

Виконання навчального навантаження загалом по кафедрі та 

кожного викладача окремо* 

 

№

  

ПІБ Год. за 

плано

м  

Год. 

виконано 

Примітка 

1.  Гаркавенко З.О. 150 118 Заплановано на початок року з 

погодинного фонду 150 год. Не 

виконано 32 год. у зв’язку з 

розірванням угоди ЦПХ з 

23.04.2019 р. 

2.  Гончар Л.К. 368 368  

3.  Грачова К.Ю. 122 146 Заплановано на початок року з 

погодинного фонду 122 год.  

Перевиконано на 24 год (дисц. 

«Вікова психологія», не 

виконано Гаркавенко З.О.), 

оплачено додатково з 

погодинного фонду 

4.  Дворяк С.В. 133 133  



82 

 

5.  Карагодіна О.Г. 277 285 Перевиконано на 8 годин, 

оплачено додатково з 

погодинного фонду 8 годин за 

угодою ЦПХ. («Тренінгові 

технології в соціальній роботі, не 

виконано Гаркавенко З.О. – 

8год.) 

6.  Лютий В.П. 545 545  

7.  Пожидаєва О.В. 573 573  

8.  Семигіна Т.В. 227 227  

9.  Цюман Т.П. 46 

 

46 

 

За планом з погодинного фонду 

 Разом 2441 2441  

* відповідно до плану навантаження, на початок року внесеного до 

карток 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою. 

Всі види навчальної діяльності кафедри відображено у таб. 5.1.2.3 

 

Таблиця 5.1.2.3 

Кількість навчальних дисциплін, практик і кваліфікаційних робіт,  

які проводить кафедра у поточному навчальному році 

 

Тип навчальної 

діяльності 

Кількість 

Навчальні дисципліни 45 (І-ІІ освітній рівень), 3 (ІІІ освітній рівень) 

Курсові роботи 3 (ІІ, ІІІ, ІV курси) 

Практики 6 (ІІ, ІV – ознайомча, виробнича і дослідницька;  

М – педагогічна та переддипломна, PhD – 

асистентська) 

Кваліфікаційні роботи 2 (М, PhD), 

Разом 58 

 

У першому семестрі звітного періоду викладачами кафедри проведено 

контроль якості знань студентів ІІ і ІV курсів денної форми навчання шляхом 

ректорської контрольної роботи з чотирьох дисциплін (табл. 5.1.2.4). 

Таблиця 5.1.2.4 

Аналіз якості знань студентів за дисциплінами кафедри 

 

Курс Студ. Назва дисципліни Показники (%) 

Успішніс

ть 

Якість 

І семестр 

ІІ 4 Загальна психологія 100,0 75,0 
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 (залишкові знання)  

ІІ 4 Теорія соціальної роботи  

 

100,0 

 

75,0 

 

ІV 2 Медико-соціальні основи здоров’я  

(залишкові знання) 

100,0 

 

100,0 

 

ІV 2 

 

Соціальна робота з різними 

групами клієнтів 

100,0 

 

100,0 

 

 

Як видно з наведених даних, з усіх дисциплін отримано належні показники 

якості та успішності. Однак, ці дані не можна вважати показовими, оскільки в 

оцінюванні брали участь академічні групи з малою чисельністю студентів.  

Організація самостійної роботи студентів та контролю за нею 

Викладачі кафедри застосовують різні форми організації самостійної 

роботи студентів, а саме заохочення студентів денної форми навчання до 

виконання домашніх завдань з використанням матеріалів, розміщених в ресурсі 

Moodle, наснаження на виконання різноманітних творчих завдань, case study, 

самоперевірки за допомогою тестів та ін. Форми контролю за самостійною 

роботою залежать від її змісту. Це можуть бути контрольні роботи, письмові 

або усні звіти, різного роду презентації, дискусії, тестовий контроль, реферати, 

підготовка технік тренінгу та ін. Ефективність самої самостійної роботи та її 

контролю залежить від об’єктивних та суб’єктивних факторів, в тому числі від 

рівня професійної підготовки викладачів, ресурсів (в тому числі навантаження  

викладачів, виділеного на контроль за самостійною роботою часу тощо), 

вмотивованості студентів та ін. Кафедра має належний рівень методичного 

забезпечення КСР. Протягом звітного періоду викладачі поповнювали 

завданнями та рекомендаціями з їх виконання сторінки своїх дисциплін в 

електронному ресурсі Moodle. Це надавало можливість краще організувати 

самостійну роботу студентів. За потреби викладачі кафедри формулюють 

окремі рекомендації для КСР студентів, які компактно проживають в містах 

Ромни і Дніпро. 

Практична підготовка студентів 

Види та бази практик. У цьому навчальному році за кафедрою були 

закріплені такі види практик: навчальна (III к. денна ф. н.), виробнича 

дослідницька (IV к. денна ф. н.), педагогічна (М денна, заочна ф. н.), 

переддипломна (ІІ М, денна). Кафедра традиційно співпрацює з певними 

установами, що мають потрібні ресурси для успішного виконання студентами 

завдань практик. У поточному році з переліку установ для проведення практик 

було обрано такі:  

ІV курс, керівник Лютий В.П.: 

 Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Благодійне товариство «Позитивне життя» та ГО «Інформаційно-освітній 

центр "Жіноча мережа"» 

ІІ курс, керівник Гончар Л.К.: 
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 Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною 

недостатністю «Джерела»  

ІІ М, керівник Карагодіна О.Г.: 

 Оболонський районний  в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї,  

дітей та молоді 

 Благодійне товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок  

інтелектуальних порушень «Джерела» 

 ГО «Дитячий фізкультурно-оздоровчий реабілітаційний центр інвалідів  

«Соціум» 

 Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Педагогічна практика для студентів ІІ курсу магістратури та 

асистентська практика для слухачок PhD програми проводилася на базі АПСВТ 

(керівник – Пожидаєва О.В.). 

Організація проведення практик. Для проведення оглядової, 

виробничої та дослідницької практик студентів заздалегідь повідомляють про 

завдання та наявні бази практик для надання кожному права вибору місця 

проходження практики. Групи формуються таким чином, щоб кількість 

студентів відповідала очікуванням та можливостям баз. Студенти другого 

курсу магістратури обрали бази відповідно до тем своїх магістерських робіт. 

Аналіз проведення практик та рекомендації. У звітному році 

керівники практик від кафедри працювали відповідно до графіку, вчасно 

провели установчі та звітні конференції. Студенти, які вчасно виконали 

завдання практик, отримали позитивні оцінки від керівників від баз та Академії. 

Студенти магістерської програми Чистякова А., Шинкар Б., Хоменко М. не 

стали вчасно до практики, Чистякові А. та Шинкар Б. в передбачений термін не 

підготували звіти і отримали оцінку «незадовільно», але пізніше доопрацювали 

документацію та звіти і успішно їх захистили. Студент Хоменко М. не виконав 

завдань практики і на захист звіту не з’явився. Нарікань з боку баз щодо 

організації практик не отримано. 

Державна атестація випускників. 

Кафедра брала участь в організації роботи однієї Кваліфікаційної 

екзаменаційної комісії (КЕК), очолюваної доктором педагогічних наук, 

професором Вайнолою Р.Х., і здійснила такі види державної атестації: 

 освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»  -  комплексний 

кваліфікаційний екзамен; 

 освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» - комплексний 

кваліфікаційний екзамен; випускова кваліфікаційна (магістерська) робота. 

До організації роботи в КЕК було залучено одного секретаря 

(Гончар Л.К.). Всі підготовчі етапи (редагування програм, підготовка білетів, 

узгодження графіку роботи з головою та ін.) пройдено вчасно. За результатами 

державної атестації студенти продемонстрували такий рівень підготовки:   
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Таблиця 5.1.2.5 

Результати складання кваліфікаційних екзаменів 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма 

навчання 

Кількіс

ть 

студент

ів 

Оцінки, кількість, частка, 

% 

Успішніс

ть 

(%) 

Якіст

ь,   

(%) 5 4 3 2 

Магістри, денна 4 - 3 (75) 1 

(25) 

- 100 75 
Магістри, заочна 5 1 (20) 3 (60) 1 

(20) 

- 100 80 
Бакалаври, денна 2 1 (50) 1 (50) 

 

 

 

 

 

73,7)(

60,0) 

 - 100 100 

Бакалаври, заочна 3 - 2 (67) 1 (33) - 100 100 

 

Таблиця 5.1.2.6 

Результати захисту кваліфікаційних робіт 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма 

навчання 

Кількіс

ть 

студен

ту 

Оцінки, кількість, 

частка, % 

Успішні

сть (%) 

Якість,  

(%) 

5 4 3 2 

Магістри, заочна 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (50) 2 (50) 

(5(()()4

44444()

(42,9) 

- - 100 100 

Магістри, денна 3 1 (33) 2 (67)  - - 100 100 

 

Динаміку результатів кваліфікаційних випробувань відображено в табл. 

5.1.2.7. 

Таблиця 5.1.2.7 

Порівняльні результати державної атестації студентів за два роки 

 

 2016/2017 н.р 2017/2018 н.р Зміни, 

% Успішність 

(%) 

Якість,  

(%) 

Успішність 

(%) 

Якість,  

(%) 

Результати складання державних екзаменів 

Магістри, 

денна 

100 100 100 75 - 15 

Магістри, 

заочна 

100 100 100 80 - 20 

Бакалаври, 

денна 

100 100 100 100 0 

Бакалаври, 

заочна 

100 87 100 100 + 13 

Результати захисту кваліфікаційних робіт 

Магістри, 

денна 

100 100 100 100 0 
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Магістри, 

заочна 

100 100 100 100 0 

 

Порівняно з минулим роком результати є дещо гіршими. Однак, ці дані 

не можна вважати показовими, оскільки маємо надзвичайно малі групи. 

Інші види навчальної роботи. 

За звернення і за угодою з факультетом педагогіки і психології ТНПУ 

ім. В. Гнатюка на кафедрі проходила педагогічну практику студентка 

магістратури групи МПС Лісова В.А., керівник від бази – Карагодіна О.Г. 

(Наказ № 95-с від 25 березня 2019 р.). 

Пожидаєва О. В. 06.02.2019 р. провела навчальний семінар для 

викладачів АПСВТ на тему: «Метод кейсів. Розробка ситуацій», тематичні 

семінари в межах цієї програми підготували і провели також З.О. Гаркавенко, 

О.Г. Карагодіна. 

Семигіна Т.В. провела два публічних майстер-класи «Методика 90 днів: 

розвиток ресурсів і сильних сторін клієнтів соціальної роботи» в Українському 

католицькому університеті, м. Львів (квітень 2019 р.) та в Академії праці, 

соціальних відносин і туризму (травень 2019 р.).  

Карагодіна О.Г. працювала як голова КЕК на кафедрі соціальної 

педагогіки та реабілітації Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Семигіна Т.В. – як голова КЕК кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка;              

Пожидаєва О. В. – як голова КЕК в Університетському коледжі Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

Наукова робота 

Інформацію про всі види наукової роботи співробітників, для яких 

АПСВТ є основним місцем роботи, подано в окремому Звіті проректору з 

наукової роботи Всі викладачі кафедри звітувались вчасно, виконали, а деякі – 

значно перевищили нормативні години наукового навантаження. 

Аналіз наукової роботи кафедри за навчальний рік. 

У звітному навчальному році колектив кафедри продовжував виконувати 

комплексну наукову тему «Оптимізація професійної підготовки до 

розширення спектру послуг у галузі соціальної роботи», що об’єднує напрями 

пошукової роботи всіх співробітників кафедри, скеровує вибір тем 

магістерських робіт студентів, підготовку студентами та викладачами наукових 

публікацій та виступів на конференціях, інші види наукової роботи. 

Наукова робота, яка виконується на кафедрі у межах фрагменту 

загальноакадемічної теми – «Оптимізація професійної підготовки до 

розширення спектру послуг у галузі соціальної роботи». За цим напрямом 

протягом звітного періоду опубліковано 1 наукову статтю у фахових виданнях 

України, виголошено 4 доповіді на національній науковій конференції. 

Безпосередньої участі у дослідницьких проектах на замовлення ФПУ 

співробітники кафедри не брали.   
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Частина наукових розробок викладачів кафедри пов’язана з участю в 

міжнародних науково-практичних проектах.  

Протягом звітного періоду продовжено роботу доцента В.П. Лютого в 

таких проектах: 

«Програма 15»: профілактика ВІЛ/СНІДу та підтримка соціально-

психологічного здоров’я в Україні, яку впроваджує БО Український фонд 

«Благополуччя дітей», за підтримки Protestant Agency for Diakonia and 

Development - Bread for the World – Protestant Development Service (Німеччина);  

Благодійна допомога ВПО та найбільш вразливим родинам, які 

постраждали внаслідок конфлікту в Україні, впроваджує БО Український 

фонд «Благополуччя дітей», за підтримки German Federal Foreign 

Office та Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина);  

Семигіна Т.В. брала участь у проектах:  

USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», фрагменті розробленні 

онлайн курсу «Основи громадського здоров’я для фахівців»;  

«Індекс здоров’я. Україна», який впроваджується Київським 

міжнародним інститутом соціології, Школою охорони здоров'я 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження». 

Дворяк С.В. працював у проекті «Оцінка впровадження поведінкового 

втручання для людей, які живуть з ВІЛ та вживають наркотики 

ін’єкційним шляхом; Співпраця із запобігання поширенню ВІЛ в місцях 

позбавлення волі» (спільний проект БФ «Український інститут політики 

громадського здоров’я» та Yale University, New Haven, USA) та низці інших 

проектів, фінансованих міжнародними донорськими організаціями. 

Результатами цієї діяльності є публікація 4 статей у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних.  

Семигіна Т.В. є авторкою 3 статей у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних (одна стаття – у співавторствеі з 

О.В. Пожидаєвою). 

Загалом протягом року співробітники кафедри оприлюднили 7 

статей у журналах наукометричних баз (Web of Science core collection та 

Scopus), Семигіна Т.В. є співавторкою двох англомовних колективних 

монографії. 

Лютий В.П. є співавтором затверджених МОН двох стандартів  вищої 

освіти.  
Семигіна Т.В., Карагодіна О.Г. виконували функції рецензентів наукових 

статей, поданих до Вісника АПСВТ, Т.В. Семигіна є головним редактором 

Вісника, О.Г. Карагодіна – відповідальною за випуск тематичного числа з 

соціальної роботи. За звітний період вийшли друком одне тематичне число – 

№ 1, 2019.  

Семигіна Т.В. є редактором збірок та перекладачем однієї монографії з 

англійської мови.  
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Карагодіна О.Г., Пожидаєва О.В., Семигіна Т.В., Лютий В.П. виступили 

ініціаторами та організаторами проведення ІІІ круглого столу на тему 

«Впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи», на 

якому обговорено останню версію стандарту підготовки докторів філософії з 

соціальної роботи в Україні, нові глобальні етичні стандарти соціальної роботи 

і виклики підготовки докторів філософії, доцільність запровадження етичної 

експертизи досліджень з соціальної роботи та інше. 

Кафедра продовжувала співпрацювати  з Міжнародною громадською 

організацією «Міжнародний центр розвитку і лідерства» (Київський офіс) 

відповідно до підписаного торік  Меморандум про співпрацю в сфері 

досліджень, освітньої діяльності, спільних проектів на користь захисту прав 

дітей та підвищення престижу професії «соціальна робота», Карагодіна О.Г. 

була експерткою одного з проектів Центру, за результатами спільної роботи 

опубліковано статтю в тематичному випуску Віснику АПСВТ. 

Кафедра продовжувала керівництво роботою здобувачів наукового 

ступеня доктор філософії з соціальної роботи у зв’язку з відкриттям відповідної 

освітньо-наукової програми на кафедрі. Наразі кафедра здійснює підготовку 5 

здобувачів (1 студентку відраховано за її бажанням), ще дві особи успішно 

склали вступні іспити 18.06.2019 р. За участю здобувачами наукового ступеня 

доктор філософії з соціальної роботи і студентки магістратури зроблено 21 

публікацію, з них самостійно – 9. Слухачки програми підготовки докторів 

філософії з соціальної роботи та 1 студентка магістратури, що навчаються на 

кафедрі, брали участь  в роботі наукових форумів (конференцій, круглих столів 

тощо), загалом за їхньою участю зроблено 14 виступів (презентацій). 

Цього року кафедра стала колективним членом Східно-Європейської 

асоціації Шкіл соціальної роботи (East European Sub-Regional Association of 

Schools of Social Work). 

Викладачі кафедри працюють в складі редколегій низки міжнародних 

наукових періодичних видань: 

Дворяк С.В: член редакційної ради (EditorialBoard) журналу Міжнародного 

СНІД товариства (Journal of the International AIDS Society), член редколегії 

журналу “Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy” (USA, peer-reviewed 

journal). 

Семигіна Т.В.: член редколегії журналу «Czech and Slovak Social Work” 

(Республіка Чехія). 

Всі викладачі кафедри (окрім Л.К. Гончар) виконали або перевиконали 

навантаження з наукової роботи. Професора Семигіна Т.В. і Дворяк С.В. 

 перевиконали плани наукової роботи у кілька разів. Окрім публікацій у 

престижних наукових виданнях вони брали участь у кількох престижних 

міжнародних конференціях з виступами англійською мовою. Професор 

кафедри. Дворяк С.В. отримав відзнаку «Кращий науковець АПСВТ» за 

підсумками щорічного академічного конкурсу наукових досліджень. 
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Пропозиції щодо відзначення кращих викладачів. Кращими за рівнем 

підготовки, обсягами та якістю презентації наукових здобутків є  Т.В. Семигіна 

і С.В. Дворяк.   

Методична робота 

Стан методичного забезпечення навчальних курсів кафедри 

Як зазначено вище, кафедра забезпечує проведення 58 видів навчальної 

діяльності (викладання 48 навчальних дисциплін, керівництво курсовими 

роботами на трьох курсах, проведення п’яти видів практик, керівництво 

магістерськими кваліфікаційними роботами і підготовкою дисертаційних робіт 

здобувачів ступеня доктор філософії з соціальної роботи). Протягом звітного 

періоду доцентом Лютим В.П. за консультативної підтримки решти викладачів 

кафедри розроблено новий варіант універсальної освітньої програми підготовки 

магістрів з соціальної роботи, в якій передбачено блоки вибіркових дисциплін, 

що забезпечують три спеціалізації, в тому числі одну нову («Медіація та 

управління конфліктами»). Продовжено роботу з оновлення змісту робочих 

навчальних програм відповідно до вимог компетентнісного підходу, поновлено 

іншу методичну документацію.  

Лютий В.П. протягом року вперше розробив та апробував робочі 

програми двох дисциплін.  Програми підготовки докторів філософії з 

соціальної роботи.  

Пожидаєва О. В. вперше розробила і апробувала робочу програму 

навчальної  дисципліни «Інноваційні методи викладання соціальної роботи», а 

також програму асистентської (педагогічної) практики для здобувачів програми 

підготовки докторів філософії з соціальної роботи. 

Всі викладачі та лаборант кафедри взяли участь у підготовці 

акредитаційної справи магістерської програми. Справу подано до МОН. 

Аналіз методичної роботи кафедри за навчальний рік. 

Інформацію про всі види методичної роботи співробітників, для яких 

АПСВТ є основним місцем роботи, зібрано у формах індивідуального звіту, 

розроблених кафедрою. Всі викладачі кафедри звітувались вчасно.  

Протягом звітного періоду викладачі продовжували роботу з 

методичного забезпечення дисциплін шляхом внесення змін до робочих 

програм відповідно до вимог компетентнісного підходу, поновлення 

екзаменаційних білетів, підготовки наочних матеріалів (презентацій, слайдів), 

розміщення оновленого контенту в ресурсі дистанційної підтримки навчання. 

Розроблено кілька нових навчальних програм (з дисциплін, які цього 

навчального року викладаються вперше).  

Більшість викладачів наповнюють методичними матеріалами свої курси 

для дистанційного навчання. Викладачі предметів програм підготовки 

спеціалістів та магістрів розробили та поновили методичні матеріали для 

студентів, які компактно проживають у м. Дніпропетровську і м. Ромни, 

здійснювали дистанційну підтримку їхнього навчання.  
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У наступному навчальному році кафедра має продовжувати роботу з 

наповнення сторінок ресурсу підтримки дистанційного навчання студентів. 

Також передбачається переробити робочі освітніх програм підготовки 

бакалаврів та магістрів у зв’язку із затвердженням нових освітніх стандартів.  

Методичне забезпечення проведення олімпіад, наукових конкурсів 

Цього року кафедра забезпечила проведення І туру олімпіади з 

соціальної роботи (відповідальна Гончар Л.К.).  

Організаційна робота 

За поточний рік проведено 10 засідань кафедри, на яких розглядалися 

питання підготовки, методичного забезпечення та проведення навчального 

процесу, практик, підготовки магістерських робіт, забезпечення якості 

дистанційного навчання студентів, профорієнтаційної роботи, заслуховувались 

та обговорювались проектні пропозиції й звіти слухачів програми підготовки 

докторів філософії з соціальної роботи, організація наукових форумів, 

наповнення нових освітніх програм, співпраця з партнерськими організаціями 

тощо.  

Кафедра організувала І тур олімпіади з соціальної роботи (відповідальна 

Гончар Л.К.).  

Викладачі кафедри (Гончар Л.К., Пожидаєва О.В., Лютий В.П.) брали 

участь в підготовці та проведенні осіннього Дня відкритих дверей Академії, 

О.Г. Карагодіна запропонувала ідею проведення онлайн Дня відкритих дверей 

для майбутніх магістерських програм, підготувала і провела зустріч зі 

студентами IV курсу юридичного факультету із презентацією нових освітніх 

магістерських програм кафедри.  В межах профорієнтаційної роботи кафедра 

співпрацювала з недержавними організаціями та державними установами 

соціальної роботи з метою залучення слухачів на навчання з оплатою за 

ваучерами та залучення слухачів до навчання на програмі підготовки докторів 

філософії з соціальної роботи. Ст. викл. Л.К. Гончар брала участь у виїзному 

профорієнтаційному заході в м. Фастів. Викладачі кафедри брали участь у 

обговоренні рекламних заходів, розробці рекламної продукції. Поповнено 

інформацію на сторінці кафедри офіційного сайту АПСВТ та на стенді 

кафедри.  

Кафедрою проведено виїзні консультації для студентів заочної форми 

навчання, які компактно проживають у м. Дніпропетровську та м. Харкові, 

одну поїздку (восени 2018 р.) здійснено власним коштом викладачів.   

Семигіна Т.В. була обрана до складу Національної агенції кваліфікацій, 

урядового органу з реалізації державної політики в сфері кваліфікацій і почала 

працювати в складі цієї агенції. Семигіна Т.В., Карагодіна О.Г. працювали у 

складі робочої групи сприяння академічної доброчесності АПСВТ                           

(Наказ № 97-з від 02.12.2017 р.). Семигіна Т.В. є членом робочої групи 

Міністерства соціальної політики України з розробки Класифікатора 

соціальних послуг. Лютий В.П. працював у складі Науково-методичної комісії 

МОН з соціальної роботи, Лютий В.П., Карагодіна О.Г. – у складі Науково-
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методичної ради Академії, Карагодіна О.Г. – у складі Етичної комісії НМАПО, 

в якості Голови правління БФ «Український інститут політики громадського 

здоров’я», Дворяк С.В. – у складі Правління Міжнародного СНІД Товариства 

(IAS) для Європейського регіону; складі Ради директорів Європейської 

асоціації з лікування опіоїдної залежності (EUROPAD); в якості виконавчого 

директора Євразійської професійної асоціації адиктивної медицини  (ЄПААМ). 

Виховна робота 

Поточного року виховна робота зі студентами молодших курсів 

спеціальності «Соціальна робота» значна пожвавилася внаслідок того, що 

куратором І – ІІ курсів стала доцент кафедри О.В. Пожидаєва (загальна 

кількість студентів, стосовно яких О.В. Пожидаєва виконувала обов’язки 

куратора, становила приблизно 4 академічні групи). Студенти залучались до 

широкого кола культурно-просвітницьких заходів. При цьому. 

Карагодіна О.Г., Пожидаєва О. В. організували урочистий захід 

«Посвята в студенти першокурсників», О.В. Пожидаєва провела загальні збори 

першокурсників, де вони мали можливість познайомитись з професорсько-

викладацьким складом кафедри, а також ознайомитись з нормативними 

документами, що регламентують їх життєдіяльність в Академії, зокрема, 

правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про студентський 

гуртожиток та інше. О.Г Карагодіна, В.П. Лютий, О.В. Пожидаєва провели зі 

студентами І курсу вступні інтерактивні заняття, на яких ознайомили з 

традиціями кафедри і орієнтували їх у професійному полі. 

Пожидаєва О. В. організувала і підготувала студентів першого курсу до 

участі у святковій програмі «ШОУРИНГ» присвяченій Дню українського 

студентства та Міжнародному дню студента»; організувала екскурсію до 

Центру соціальних служб, сім’ї дітей та молоді для студентів 1 і 2 курсів 

спеціальності СР; організувала відвідування  щорічного фестивалю «Арт проти 

насильства» (вистава «Спляча красуня») організованого ГО «Клуб «Еней» за 

сприяння МФ «Відродження», ЦСССДМ; залучила студентів до участі в 

організації і проведенні флеш-мобу в рамках з’їзду Спілки федерації 

роботодавців України, обговорення проблем трудової міграції молоді після 

набуття ними професійної підготовки в Україні. Студенти спеціальності 

«Соціальна робота» були залучені до організації і проведення ІІІ Круглого 

столу ««Впровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної 

роботи», в якості слухачів – до роботи науково-практичної конференції «Ринок 

освітніх послуг: виклики сучасності», проведення опитування випускників, які 

проходили ЗНО в АПСВТ. 

Загальні підсумки роботи кафедри за навчальний рік 

Кафедра в цілому успішно працювала протягом звітного періоду. Всі 

викладачі (окрім Л.К. Гончар) фактично перевиконали навантаження за сумою 

годин наукової, методичної та організаційної роботи. Пропозиції та плани щодо 

поліпшення організації роботи кафедри: 
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 у наступному навчальному році покращити адміністрування навчання 

студентів, які компактно проживають в м. Ромни та м. Дніпро і 

користуються переважно матеріалами ресурсу Moodlе; 

 вирішити питання з користуванням системою «План-Звіт» – можливо, є 

сенс офіційно відмовитись від її застосування; 

 унормувати терміни та порядок звітування про роботу кафедри в 

навчальному році; 

 передбачити адекватну винагороду за роботу кураторів та (або) змінити 

норму навантаження за виконання обов’язків куратора академічної групи 

(п. 19 Додатку 5 Наказу про планування навчального навантаження); 

 створити умови для оптимізації перерахування навчального 

навантаження у зв’язку зі зміною контингенту студентів, за потреби 

вчасно робити цей перерозподіл. 

 відзначити і преміювати О.В. Пожидаєву за відмінне виконання 

обов’язків куратора, високу якість виховної роботи, величезний обсяг 

організаційної роботи на кафедрі. 

 

5.1.3. Кафедра маркетингу 

Основними науковими напрямами досліджень є 

Маркетингові стратегії розвитку підприємництва в умовах 

глобалізаційних трансформацій 

Наукова тема, яка виконується на кафедрі у межах 

загальноакадемічної теми «Соціально-економічні основи праці в умовах 

глобалізаційних трансформацій».  

Анотований звіт за темою (заповнювати обов’язково) 
Назва теми на 2018/2019 н. р. «Аналіз реалізації концепції гідної праці в 

агропромисловому секторі України»  

1. Корчинська Олена, Півторак Анна. Стан та тенденції розвитку ринку 

робочої сили в сільській місцевості. Економічний дискурс.2018.№4.     

С.25-30 

2. Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку праці в 

сільській місцевості. Економіка АПК. 2019. № 5 .С. 94-105. 

3. Півторак А.А. Особливості ринку праці у сільській місцевості. 

Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій: 

Збірник матеріалів ІІ конференції молодих науковців (м. Київ, 25 травня 

2019 р.). С. 50-51 

4. Півторак А.А. Проблеми освіти у сільській місцевості. Ринок освітніх 

послуг: виклики сучасності: матеріли наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, 

11 червня 2019. С 

5. Півторак А. А. Роль інноваційної інфраструктури як чинника розвитку 

ринку праці у сільській місцевості. Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 
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інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2019. С.399-400. 

6.  Півторак А. А. Інноваційні складові регулювання ринку праці у сільській 

місцевості у контексті євроінтеграції України : матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 

національного виробництва»], (Тернопіль, 30 трав. 2019 р.). – Тернопіль, 

2019. – С.72-74. 

Основні наукові досягнення: 
1. Ярмоленко Ю.О. Формування економічного механізму сталого   розвитку 

аграрного виробництва в умовах цифровізаціі: монографія. /Ю.О. Ярмоленко. – 

Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАІНА», 2018 –328 с. 

Колективні 

1.       Корчинська О.А. Економічна сутність родючості грунтів//Теоретичні 

засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві: колективна 

монографія/ за ред..Ю.О. Лкпенка, О.В. Ходаківської. – Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. 

С. 122-131. 

2. Корчинська О.А. Основні принципи розширеного відтворення родючості 

грунтів//Теоретичні засади розвитку земельних відносин у сільському 

господарстві: колективна монографія/ за ред..Ю.О. Лкпенка, О.В. Ходаківської. 

– Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. С. 131-140. 

Інше  

1. Жук О.І. Соціальна корпоративна відповідальність у маркетинговій 

діяльності фінансових установ. Фінансовий сектор Європейського союзу та 

сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, 6 червня 2019.  

2. Жук О.І. Інтернет-маркетолог: тенденції спеціальності. Ринок освітніх 

послуг: виклики сучасності:матеріали наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, 11 

червня 2019.  

3. Корчинська О.А.  Голубєв А.В. Фінансові аспекти підвищення 

ефективності діяльності фермерських господарств як основи сталого розвитку 

аграрної галузі України. Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий 

розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, 6 червня 2019.  

4. Корчинська О.А.  Ринок освітніх послуг : економічні аспекти. Ринок 

освітніх послуг: виклики сучасності: матеріли наук.-практ. конф. Київ : 

АПСВТ, 11 червня 2019.  

5. Шолудченко С.В. До питання формування стратегії навчального 

закладу. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності: матеріали наук.-практ. 

конф. Київ : АПСВТ, 11 червня 2019.  

6.  Ярмоленко Ю.О. «Якість аграрної продукції у контексті сталого 

розвитку». Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» Одеський 

національний економічний університет. (14-15 вересня 2018 р.).  
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7. Ярмоленко Ю.О.  «Інноваційний шлях розвитку аграрного сектору: 

проблеми та пріоритети». ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ 

столітті» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка/ 

(16-17 травня 2019 р.).С. 268-274. 

8. Ярмоленко Ю.О. Реалії розвитку цифрових екосистем. Ринок освітніх 

послуг: виклики сучасності: матеріали наук.- практ. конф. Київ : АПСВТ, 11 

червня 2019.  

Наукові статті 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань 

України) 

1. Корчинська О.А.  Василенко Л.В. Польові маркетингові 

дослідження застосування засобів захисту рослин у фермерських господарствах. 

Економіка АПК.2018. № 7. С. 64–73. (Журнал зареєстровано в Міжнародному 

центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France) ISSN 2221-

1055, Журнал індексується в 32 міжнародних каталогах та наукометричних 

базах, зокрема  Index Copernicus). 

2. Корчинська Олена, Півторак Анна. Стан та тенденції розвитку 

ринку робочої сили в сільській місцевості. Економічний дискурс.2018.№4. С.25-

30.(Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: 

Advanced Science Index (ASI), The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF) (IF - 

0,676), International Society for Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact 

Factor, РІНЦ, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals (DAIJ), 

InfoBase Index (IF -3,3), Index Copernicus (ICV 2016 – 55,08), MIAR (ICDS - 0,3), 

Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universitätsbibliothek 

Leipzig (EZB), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Service 

(SIS), International Institute of Organized Research (I2OR) database, Pak Academic 

Search WZB, WorldCat, EconBiz.) 

3. Корчинська Олена Сучасні тенденції маркетингової діяльності 

закладів вищої освіти України. Економічний дискурс.2019.№1. С.87-

394.(Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: 

Advanced Science Index (ASI), The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF) (IF - 

0,676), International Society for Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact 

Factor, РІНЦ, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals (DAIJ), 

InfoBase Index (IF -3,3), Index Copernicus (ICV 2016 – 55,08), MIAR (ICDS - 0,3), 

Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universitätsbibliothek 

Leipzig (EZB), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Service 

(SIS), International Institute of Organized Research (I2OR) database, Pak Academic 

Search WZB, WorldCat, EconBiz.) 

4. Ярмоленко Ю.О. «Пріоритети розвитку сільської освіти у 

контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва 

/Ю.О. Ярмоленко // Фахове видання з економіки «Агросвіт». 2018. №6 –              

С. 51-57. 
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5. Ярмоленко Ю.О. «Інвестиційна діяльність як головна основа 

інноваційного розвитку аграрного виробництва» / Ю. О. Ярмоленко // Вісник  

«Економічні науки» Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 2018. Випуск 13 – С. 189-197. 

6. Ярмоленко Ю.О. «Особливості сталого розвитку аграрного 

виробництва в Украіні». /Ю.О. Ярмоленко // Збірник наукових праць 

«Лʹ ́ОГОΣ».  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Innovative approaches to the development of science» м. Дублін, Ірландія. 2018 – 

частина 2. С. 96-102. 

7. Забуранна Л.В., Ярмоленко Ю.О. Потенціал провадження 

платформи агроцифрової кооперації для конвергенції регіонів у процесі сталого 

розвитку/ Забуранна Л.В., Ярмоленко Ю.О.// Економіка АПК. - 2019. - № 3 - С. 

28. (Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN 

International Centre. Paris, France) ISSN 2221-1055, Журнал індексується в 32 

міжнародних каталогах та наукометричних базах, зокрема  Index Copernicus). 

В іноземних журналах (крім тих, що індексуюються  

(Web of Science core collection та (чи) Scopus 

1. Алена Корчинская, Борис Сидорук. Экономический механизм 

воспроизводства плодородия почв как составляющая их охраны. Аграрная 

экономика. 2018. №11. С.55-66 (Білорусь) 

 Самостійно: 

Національні/регіональні 

Науково-практична конференція «Ринок освітніх послуг: виклики 

сучасності (м. Київ, АПСВТ, 11 червня 2019 р.)  

Національних/регіональних 

1. Корчинська О. Ринок освітніх послуг : економічні аспекти. / наук.-

практ. конф. «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності» . Київ : АПСВТ,               

11 червня 2019.  

2. Жук О.І. Інтернет-маркетолог: тенденції спеціальності/ наук.-практ. 

конф. «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності» . Київ : АПСВТ, 11 червня 

2019.  

3. Бабічева О.І. Комплекс маркетингу вищого навчального закладу/наук.-

практ. конф. «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності» . Київ : АПСВТ,                

11 червня 2019.  

Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність, молодих учених: 

1.Голубєв Андрій. Сучасний стан та проблеми розвитку фермерських 

господарств. Економічний дискурс. 2018, випуск 2. С.42-51.(науковий керівник 

– Корчинська О.А.) 

2.Голубєв А.В. Маркетингові підходи до вибору оптимального каналу 

збуту фермерської продукції. Електронне наукове фахове видання з 

економічних наук «Modern Economics». 2019. №14. С. 66-71. Режим доступу: 

www.modecon.mnau.edu.ua 

http://www.modecon.mnau.edu.ua/
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3. Голубєв Андрій. Організаційно-економічні проблеми збуту фермерської 

продукції. Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних 

трансформацій: Збірник матеріалів ІІ конференції молодих науковців (м. Київ, 

25 травня 2019 р.). С. 42-43. 

4.  Корчинська О.А.  Голубєв А.В.. Фінансові аспекти підвищення 

ефективності діяльності фермерських господарств як основи сталого розвитку 

аграрної галузі України.Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий 

розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, 6 червня 2019.  

5.Голубєв А.В. Проблеми підвищення комп’ютерної грамотності 

фермерів. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності: матеріли наук.-практ. 

конф. Київ : АПСВТ, 11 червня 2019.  

6.Корчинська Олена, Півторак Анна. Стан та тенденції розвитку ринку 

робочої сили в сільській місцевості. Економічний дискурс.2018.№4. С.25-30 

(науковий керівник – Корчинська О.А.) 

7. Півторак А.А. Оцінювання трансформаційних тенденцій на ринку 

праці в сільській місцевості. Економіка АПК. 2019. № 5 .С. 94-105. 

8.Півторак А.А. Особливості ринку праці у сільській місцевості. 

Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій: 

Збірник матеріалів ІІ конференції молодих науковців (м. Київ, 25 травня 2019 

р.). С. 50-51 

9.Півторак А.А. Проблеми освіти у сільській місцевості. Ринок освітніх 

послуг: виклики сучасності: матеріли наук.-практ. конф. Київ : АПСВТ, червень 

2019.  

10.Півторак А. А. Роль інноваційної інфраструктури як чинника 

розвитку ринку праці у сільській місцевості. Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку 

інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2019. С.399-400. 

11. Півторак А. А. Інноваційні складові регулювання ринку праці у 

сільській місцевості у контексті євроінтеграції України : матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку 

національного виробництва»], (Тернопіль, 30 трав. 2019 р.). – Тернопіль, 2019. 

– С.72-74. 

Міжнародне наукове співробітництво (з якими університетами, фірмами 

тощо). Спільні наукові проекти та інші заходи. 

Проведення лекційних занять для студентів у приватному університеті 

Collegium Civitas (Варшава, Польща) 05 - 09 листопада 2018 року у рамках 

міжнародного проекту Еразмус +  (Корчинськ О.А.) 
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5.2. Юридичний факультет 

 Напрями підготовки  та спеціальності 

Навчання студентів юридичного факультету здійснюється  відповідно до 

наявних акредитаційних сертифікатів на ліцензій (Табл.5.2.1) 

Таблиця 5.2. 1 

Перелік спеціальностей/ напрямів підготовки факультету 

 

Перший ступінь вищої освіти - бакалавр 

 Галузі 

знань 
Спеціальності Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

0304 Право 081 Право 100 100 4 4 

 

 
       

 

Другий ступінь вищої освіти - магістр 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

0304 Право 081 Право 50 50 1,5 1,5 

  

Третій ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Галузі 

знань 
Спеціальності Ліцензовані обсяги 

Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

0304 Право 081 Право 20 20 4 4 

 

Перспективи розвитку та проблеми: 

1. Практика організації спільно з Нацгвардією України зустрічей щодо 

профілактики правопорушень молоді буде застосовуватися не лише по 

відношенню до учнів шкіл, але і до учнів партнерських ліцеїв та коледжів. 

2. У подальшому планується здійснення активної профорієнтаційної 

роботи для набору студентів на нову спеціалізацію « Медичне  

та фармацевтичне право» (розробка і замовлення оновленого роздаткового 

матеріалу, виступи ректора, представників факультету на ТРК тощо). 
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3. У подальшому планується ліцензування нової спеціальності за 

галуззю знань: 26 «Цивільна безпека»  – 262 «Правоохоронна діяльність»;. 

4. Організація профспілкових уроків для учнів шкіл буде проводитися 

щосеместрово. 

5. Розклад занять формуватиметься на факультеті. 

6. Відкриття додаткових спеціалізованих курсів з підготовки студентів 

4-го курсу та випускників до вступу до магістратури через ЗНО буде оплатним. 

Платність таких курсів аргументується низькою явкою та незацікавленістю з 

боку абітурієнтів через недооцінку курсів. 

7. Дефіцит контингенту студентів пояснюється досить слабкою і 

несистемною інформативною роботою Академії щодо власного просування на 

ринку освітніх послуг. 

8. Аудиторний фонд не повністю забезпечені технічними засобами. 

Кадровий склад кафедр юридичного факультету 

Станом на червень  2019 р. діяло  3 випускаючі і одна обслуговуюча 

кафедри. Всі кафедри відповідають вимогам стосовно кадрового забезпечення 

відповідно до умов ліцензування та акредитації конкретної спеціальності. На 

факультеті працює на постійній основі 2 доктори наук, 3 професори. Із них – 1 

очолює кафедру. 

Детальна інформація щодо кадрового забезпечення по кожній із 

спеціальностей факультету подана у звітах кафедр. 

Рух контингенту студентів 
За останні роки контингент студентів на факультеті дещо збільшився на 

денній формі навчання, а на заочній – зменшився. 

Контингент студентів протягом навчального року змінювався за різними 

причинами – були зміни у зв’язку з відрахуванням і зміни у зв’язку з 

зарахуванням на факультет на продовження навчання. В цілому ліцензійне 

наповнення становить по факультету по всіх ОКР та формах навчання на 

20.06.2019 р. наступні показники (табл.5.2.2): 

 

Таблиця 5.2.2 

Ліцензійне наповнення становить по факультету 

Денна форма навчання: 

Спеціальність Ліценз. 

обсяг 

бакалавр 

Курс Ліценз. 

обсяг 

магістр  

Маг. Ліценз. 

обсяг 

Phd  

Асп. 

Право  100 1-4 50 м 20 а 

147 15 20 

 

Заочна форма навчання: 

Спеціальність Ліценз. обсяг 

бакалавр 

Курс Ліценз. 

обсяг 

магістр  

Маг. ОПП 

перепідготовка 
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Право  100 1-4 50 м 50 

158 13 32 

 

Проблеми. Для активізації профорієнтаційної діяльності Академії 

доцільно вивчити досвід ведення рекламної кампанії іншими ВНЗ м. Києва, 

розробити, обговорити та затвердити Концепцію профорієнтаційної діяльності 

Академії. 

Успішність студентів та виховна робота 

При проведенні модульних контрольних робіт з різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів зі спеціальності 081«Право» показники успішності та 

якості засвоєння програмного матеріалу навчальних дисциплін з більшості 

дисциплін були в межах рекомендованої норми. Проте, з окремих дисциплін 

якість засвоєння програмного матеріалу є недостатньою. Детальніша 

інформація подана у звітах кафедр. 

За академічну заборгованість протягом 2018/2019 н. р. було відраховано 

10 студентів із денної форми навчання та 28 студентів із заочної форми 

навчання.  

Причинами низької успішності студентів на старших курсах є: 

 постійне зменшення обсягу аудиторних занять; 

 відсутність навичок самостійної роботи студентів; 

 недостатня мотивація студентів до отримання якісних знань 

(відсутність стипендій та ін.); 

 відсутність конкурентного середовища в студентських групах.  

Деканат факультету та колективи кафедр постійно проводять роботу по 

зменшенню негативних явищ в навчальному процесі, які приводять до низької 

якості знань студентів. 

Для підвищення якості навчання і культурного життя студентів у                  

2018-2019 н. р. проводились наступні виховні заходи: 

 куратор проводив виробничі наради один раз на місяць у всіх  

академгрупах; 

 куратор проводив щотижневі засідання старостату факультету  (з 

протоколюванням); 

 частіше відбувалися контакти керівництва кафедр та факультету із 

проблемними студентами; 

 куратор щомісяця відвідував студентів, які проживають у гуртожитку 

Академії; 

 куратором проводилася організаційно-методична робота зі старостами 

академічних груп; 

 куратором щотижня проводилося обговорення зі студентами поточної 

успішності та відвідування занять; 

 методистом факультету, куратором та завідувачами кафедр 

проводилася робота в академічних групах щодо зменшення академічної та 

фінансової заборгованості. 
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Робота з проблемними студентами є надзвичайно кропіткою і впродовж 

роботи нинішнього куратора виявлено ряд проблем. Тому наступного року 

куратор академічних груп буде зобов’язаний здійснювати низку додаткових 

завдань щодо недопущення розхолодження дисципліни студентів на 

факультеті. 

Проблеми. 

1. Формування якісного контингенту першокурсників. На жаль, 

суттєвого впливу на вирішення цієї проблеми факультет не має. 

2. Є доцільним активніше застосовувати практику повторного 

вивчення курсів з дисциплін протягом 1-7 семестрів. З наступного року 

викладачам буде наголошуватися про цей винятковий, але дуже дієвий спосіб 

стимулювання студентів до навчання.  

3. Низька якість явки студентів на аудиторні заняття. Цю проблему 

можна вирішити урізноманітненням занять новими формами роботи: гостьові 

лектори, виїзні заняття, вебінари, оновлення професорсько-викладацького 

складу практикуючими юристами. 

Розвиток структури факультету 
На даний момент структура факультету повністю адаптована до поточних 

цілей та завдань як факультету, так і Академії. 

 Організаційна робота 
Організаційна робота факультету в поточному навчальному році 

проводилась відповідно до затверджених планів та графіків. 

Засідання вченої проводились один раз на місяць. Протягом року на 

засіданнях вченої ради розглядались організаційні та методичні (де основна 

увага приділялась удосконаленню навчальних планів та програм) питання 

аналізувався стан навчальної діяльності студентів, стан навчальної, методичної, 

наукової, та організаційної роботи кафедр факультету, питання кадрового 

забезпечення навчального процесу, конкурсні та видавничі справи. 

У 2018-2019 н. р. було проведено 12 засідань вченої ради юридичного 

факультету, на яких розглянуто 46 питань,  в т. ч.  щодо:  

 навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи 

діяльності кафедр факультету – 5; 

 організації навчального процесу під час сесій та підсумків навчальної 

діяльності студентів - 4; 

 оцінки стану та перспектив кадрового забезпечення навчального 

процесу на кафедрах факультету – 2; 

 організації та підсумків  проведення практик на факультеті – 3; 

 профорієнтаційної  роботи факультету – 3; 

 проблем виховної роботи на факультеті та напрямків їх вирішення – 4; 

 покращення умов навчального процесу та ряд інших питань – решта. 

Контроль за виконанням рішень покладено на голову Вченої ради, а всі 

рішення вченої ради факультету за 2018-2019 н. р. виконано. 
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Щопонеділка проводились оперативні наради деканату та старостату 

факультету. Крім того, деканат організовував проведення виробничих нарад в 

академгрупах: по одній нараді в кожному семестрі. 

Відповідно до графіку навчального процесу, у встановлені терміни 

розроблялися пропозиції до розкладів навчальних занять, складання заліків та 

екзаменів на усіх формах навчання.  

Протягом навчального року було організовано ряд інших заходів, які 

подано в таблиці 5.2.3 

 

Таблиця 5.2.3 

Наукова робота 

 

№ 

з/п 

Назва проведеного заходу 

(заходу, в якому прийнято участь) 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

1.  Науково-методичний семінар на 

тему: «Сучасні методи, засоби і 

ресурси вивчення іноземних мов» 

6 вересня Бондар С.І. 

2.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція для студентів та 

аспірантів «Сучасний стан та 

перспективи розвитку правової 

науки України в умовах сьогодення» 

(Державний університет 

інфраструктури та технологій) 

24 жовтня Журавель Я.В. 

Ховпун О.С. 

Лебідь Т.І. 

3.  Круглий стіл «Правовий статус 

учасника АТО: актуальні питання 

сьогодення» (м. Дніпро) 

7 листопада Журавель Я.В. 

Кравченко О.С. 

Ховпун О.С. 

4.  Круглий стіл «Актуальні проблеми 

захисту прав тварин в Україні» 

21 листопада Римаренко І.В. 

5.  Круглий стіл «Сучасний стан 

правового захисту від мобінгу та 

булінгу» (Верховна Рада України) 

22 листопада Журавель Я.В. 

Кравченко О.С. 

Ховпун О.С. 

6.  Конкурс наукових праць молодих 

науковців на тему «Муніципальна 

реформа в контексті  

євроінтеграції України: позиція 

молоді» 

6 грудня Декан,  

Кравченко В.В., 

завідувачі 

кафедр 

7.  Щорічна Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Муніципальна реформа в Україні: 

позиція влади, науковців, 

профспілок та громадськості» 

6 грудня Декан,  

Кравченко В.В., 

завідувачі 

кафедр 

8.  Всеукраїнський форум «Освіта 27 лютого Декан, 
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майбутнього: основні орієнтири» заступник 

декана з 

виховної роботи, 

завідувачі 

кафедр 

9.  Круглий стіл на тему «Створення 

моделі раннього втручання» 

18 квітня Римаренко І.В. 

10.  Щорічний науково-практичний 

круглий стіл на тему: «Український 

конституціоналізм: становлення та 

розвиток» 

18 квітня Домбровська 

О.В.,  

Журавель Я.В., 

Майданник 

О.О.,  

Лебідь Т.І.,  

Третяк С.М. 

11.  Конференція «Фінансовий сектор 

ЄС та сталий розвиток» 

06 червня Ховпун О.С. 

12.  Науково-практична конференція 

«Ринок освітніх послуг: виклики 

сучасності» 

11 червня Журавель Я.В., 

Ховпун О.С., 

Кравченко О.С. 

13.  Всеукраїнський науковий круглий 

стіл на тему «Репресії в Україні: 30 

роки ХХ століття» 

15 травня Настюк А.А.,  

Третяк С.М.,  

Римаренко І.В.,  

Муляр Г.В. 

14.  Науково-практичний круглий стіл на 

тему «Гідна праця в Україні: рівні 

можливості та робочі стосунки» 

16 травня Кравченко О.С.,  

Циганчук Н.А. 

15.  Робота наукового гуртка з історії 

держави і права «Фенікс» 

протягом року Настюк А.А. 

16.  Робота наукового гуртка з римського 

права «Сфінкс» 

протягом року Римаренко І.В. 

 

Розгорнута інформація про наукову роботу кафедр юридичного 

факультету подана у звітах кафедр. 

Методична робота 
Основними формами методичної роботи факультету (крім методичної 

роботи кафедр) в поточному році були: 

 розгляд методичних питань на вченій раді факультету (таких як 

організація самостійної роботи студента, застосування інтерактивних методів 

навчання тощо); 

 розробка нових робочих навчальних програм з усіх навчальних 

дисциплін з відповідними компетентностями та з урахуванням змісту нових 

навчальних планів; 

 розробка та затвердження анотацій навчальних дисциплін; 
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 розробка та удосконалення навчальних та робочих навчальних планів 

відповідно до сучасних вимог МОН України та нормативних актів Академії 

(внесено нові навчальні дисципліни на 2019-2020 н. р. для ОКР бакалавр:  

Адвокатське право та поліцейське право, а також передбачено Курсові проекти 

(бакалаврські роботи) для студентів 4 курсу усіх форм навчання (відповідно до 

вимог п.14 Наказу МОН Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів)). 

Крім цього протягом навчального року: 

1. Розроблялися екзаменаційні білети з дисциплін. 

2. Розроблялися екзаменаційні білети до кваліфікаційних екзаменів. 

3. Розроблялися тематики курсових та магістерських робіт. 

4. Розроблялися та уточнювалися пакети контрольних робіт навчальних 

курсів (актуалізуються щороку з усіх дисциплін).  

5. Розроблялися завдання до ректорського контролю з окремих дисциплін 

відповідно до наказу ректора. 

6. Проводилося взаємне відвідування викладачів. 

7. Проведено відкриті лекції викладачів Ховпуна О.С., Муляр Г.В. та 

Настюка А.А. 

8. Проводилися виїзні заняття та гостьові лекції відповідно до таблиці 

5.2.4.: 

 

Таблиця 5.2.4 

Організаційна робота факультету 

 

Назва заходу Дата 

проведення 

Виконавець 

Виїзні заняття: 

Відвідування Верховної Ради України з 

навчальної дисципліни «Конституційне 

право України» 

19 вересня Майданник О.О., 

Лебідь Т.І. 

практичне заняття Юридичної клініки з 

навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» в Печерському суді для студентів 

магістратури 

08 жовтня Кравченко О.С. 

практичне заняття Юридичної клініки з 

навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» в Печерському суді для студентів 

магістратури 

31 жовтня Кравченко О.С. 

Відвідування Національного історико-

меморіального заповідника «Биківнянські 

могили»  

22 травня  Настюк А.А. 

Третяк С.М. 
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Відвідування Конституційного Суду 

України з навчальної дисципліни 

«Конституційно-процесуальне право 

України» 

12 квітня Домбровська 

О.В. 

Гостьові лектори 

 керівник управління по зв’язкам з 

органами державної влади корпорації 

«Філіп Морріс Україна» -  Михайло 

Поляков 

30 жовтня Кравченко О.С. 

 голова молодіжного крила 

політичної партії «Народний фронт 

України», кандидат юридичних наук - 

Турчинов Кирило Олександрович 

30 жовтня Журавель Я.В. 

 депутат Вишневої міської ради -  

Поліщук  Олексій Васильович  та його 

помічниця  Поліщук Ірина 

02 жовтня Журавель Я.В. 

 доцент Національної академії 

державного управління при Президентові 

України, голова ГО «е-Екологія» - 

Володимир Мороз. 

25 жовтня Кравченко О.С. 

 заступник міністра юстиції з питань 

державної реєстрації Ірина Олександрівна 

Садовська 

16 

листопада 

Ховпун О.С. 

 представник офіцерського складу 

Національної поліції України Ліненко 

Олександр  

13 грудня Ховпун О.С. 

 старший оперуповноважений 

сектору кримінальної поліції старший 

лейтенант Я.О. Ганзюк 

04 квітня Ховпун О.С. 

 керуючий Юридичного бюро 

«Феміда» Олексій Васильович Шишкін 

05 квітня Журавель Я.В. 

Безкоштовні навчальні тренінги та майстер-класи 

 Правове регулювання аліментів  

30 вересня 

 

Кравченко О.С. 

 Ораторське мистецтво: перший 

крок 

16 

листопада 

Ліхтман М.Л. 

 Захист права на життя в сучасному 

світі (на гірких уроках концтаборів 

Другої світової війни) 

12 квітня Настюк А.А. 
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VI. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

6.1. Формування контингенту іноземних громадян 

У 2018/2019 н. р. на підготовчому відділені Академії проходило 

навчання 79 осіб, які навчалися в 7 академічних групах. Це громадяни 

Азербайджану, Алжиру, Бангладеш, Грузії, Тунісу, Ірану, Іраку, Білорусії, 

Естонії, Російської Федерації.  

Таблиця 6.1.1 

Динаміка контингенту іноземних студентів підготовчого відділення за 

навчальними роками 

 

Навчальний рік 2017/18 2018/19 2019/20 

Кількість 9 52 20 

 
 

 
Мал.6.1.1. Динаміка руху іноземних студентів підготовчого відділення 

 

У 2018/2019 н. р. навчалося за різними спеціальностями 109 студентів. 

 

  Таблиця 6.1.2 

Динаміка контингенту іноземних студентів іноземних студентів за 

навчальними роками та рівнями освіти 

 

Навчальний рік 2017/18 2018/19 2019/20 

Динаміка руху іноземних студентів 

підготовчого відділення за навчальними 

роками
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ОР Бакалавр 81 109 195 

ОР Магістр 0 4 12 

 

  Мал. 6.1.2. Динаміка контингенту іноземних студентів іноземних студентів за 

навчальними роками та рівнями освіти 

 

6.2. Результати фінансової діяльності від навчання іноземних громадян 

Завдяки навчанню іноземних громадян на підготовчому відділені 

Академії зменшилося фінансове навантаження на оплату комунальних послуг. 

Так, 2018/2019 н. р. ця сума складала 80 000 грн. на підготовчому відділенні.      

 

6.3. Адміністрування навчання іноземних громадян 

У 2018/2019 н. р. адміністрування навчання іноземних громадян 

здійснювалося за рахунок внутрішніх резервів. До цього процесу були залучені 

методисти факультетів, паспортист, працівники навчального відділу та 

проректор з науково-методичної роботи. На адміністрування навчання 

іноземних громадян було витрачено 37 900 грн. Враховуючи збільшення 

контингенту іноземних громадян, які навчаються в Академії, та необхідність 

упорядкування документообігу, пов’язаного з організацією їхнього навчального 

процесу було прийнято рішення про створення відділу по роботі з іноземними 

студентами з 1 вересня 2019 р.  
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VII. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
7.1. Управління кадровою стратегією, сприяння розвитку 

персоналу Академії 

 

На 2018/2019 н. р. в управлінні кадровою стратегією та сприянні 

розвитку персоналу було визначено наступні пріоритети: 

 Сприяння зростанню мотивації співробітників у їх особистісному і 

професійному розвитку шляхом упровадження нових форм морального та 

матеріального заохочення й кар’єрного зростання;  

 Утвердження принципів академічних свобод, реалізація програм 

адаптації молодих і новопризначених співробітників.  

 Розробка програми підвищення показників рейтингу Вебометрікс 

(Webometrics), рейтингу прозорості та інших світових та українських 

рейтингів. 

 Запровадження гнучких програм індивідуального професійного розвитку 

працівників, які передбачають стажування у провідних вітчизняних та 

зарубіжних університетах і наукових установах. 

 Удосконалення системи соціального захисту працівників Академії, 

зокрема, через надання матеріальної допомоги для поліпшення соціально-

побутових умов, сприяння їхньому культурному дозвіллю та здоровому 

способу життя. 

Розвиток Академії потребує залучення висококваліфікованих та 

креативних працівників, а також їх постійного професійного зростання. Саме 

люди є найбільш цінним капіталом Академії, а його примноження – запорукою 

постійного удосконалення і розвитку. Робота з добору персоналу, проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад, співбесіди із потенційними 

працівниками – значна частина діяльності ректора та відповідних підрозділів 

Академії.  

 

Таблиця 7.1.1. 

Аналіз кадрового потенціалу Академії  

 

Категорія 

працівни-

ків 

Основне 

місце 

роботи 

Дина 

міка 

Сумісни 

ки 
Дина 

міка 

Разом Дина 

Міка 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

65 86 
 

+21 34 45 +11 99 131 +32 

Педагогічні 

працівники 
26 29 +3 8 8 - 34 37 +3 
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Інші 

працівники 
57 57 - - - - 57 57 - 

Разом 148 172 +24 42 53 +11 190 225 +35 

 

Упродовж 2018/2019 н. р. загальна кількість співробітників Академії 

зросла на 35 осіб, зокрема, на 32 особи зросла кількість науково-педагогічних 

працівників, на 3 особи – педагогічних працівників. Для 76,4% співробітників 

робота в Академії є основним місцем роботи, у т.ч. 66,9 % науково-

педагогічних працівників та 78,4% педагогічних працівників працюють в 

Академії за основним місцем роботи. Збільшення кількості співробітників 

спричинено розвитком інфраструктури Академії, запровадженням нових 

спеціальностей і освітніх програм. 

Таблиця 7.1.2 

Якісний склад науково-педагогічних працівників Академії 

  

Науково-педагогічні 

працівники 

2017 2018 Динаміка 

Науково-педагогічні 

працівники/за основним 

місцем роботи 

99/65 131/86 +34/+21 

Доктори наук/за основним 

місцем роботи 

12/12 12/12 - 

Кандидати наук/за основним 

місцем роботи 

52/50 52/52 -/+2 

Професори/за основним 

місцем роботи 

7/7 7/7 - 

Доценти/за основним місцем 

роботи 

37/37 37/38 +1 

Мають звання 

«Заслужений»/за основним 

місцем роботи 

3/3 3/3 - 

 

Аналіз  якісного  складу  науково-педагогічних  працівників  (для  яких 

Академія  є  основним  місцем  роботи)  за  структурними  підрозділами 

свідчить,  що  у  більшості  структурних  підрозділів  відсоток  працівників  з 

науковими ступенями перевищує 62. Варто  відзначити,  що  у  2018/2019 н.  р.  

Факультет економіки, соціальних технологій і туризму покращив  показник 

якісного складу науково-педагогічних працівників. Порівняно  з  минулим  

роком  в  окремих  структурних  підрозділах  цей показник   дещо   погіршився,   

що   зумовлено   збільшенням   кількості практико орієнтованих  дисциплін  та  

потребою  у  залученні  до  проведення навчальних занять фахівців-практиків. 

Кадровий потенціал Академії відповідає умовам щодо ліцензування і 

акредитації спеціальностей та освітніх програм. 
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Якісний склад науково-педагогічних працівників за основним місцем 

роботи 

 
Мал.7.1.1. Якісний склад науково-педагогічних працівників за основним місцем 

роботи 

 

7.2. Штатний розпис Академії праці, соціальних відносин і туризму 

  

Уніфікованим показником, який дозволяє оцінити сукупні обсяги робіт 

(навчальної, навчально-методичної, виховної тощо), виконуваних науково-

педагогічними працівниками, є педагогічне навантаження. Загалом обсяги 

педагогічного навантаження, враховуючи наявність нормативних 

співвідношень студент/викладач, корелюють із кількістю штатних одиниць 

науково-педагогічних працівників та кількістю студентів. В Академії 

спостерігається кореляція кількості посадових одиниць викладачів і 

навчального навантаження (переважно аудиторного), однак з динамікою 

контингенту студентів обидва ці показники пов’язані слабко. 

Керівництво Академії, погоджуючи внесення змін до колективного 

договору в частині нормування робочого часу викладачів мало на меті створити 

для науково-педагогічних працівників такі умови праці, за яких у них 

залишалася б достатня кількість часу для наукової роботи, участі в 

різноманітних організаційних, виховних, профорієнтаційних і представницьких 

заходах, самовдосконалення і творчого пошуку в царині педагогічної діяльності 

тощо – тобто всіх тих видів діяльності, без яких неможливий успішний 

розвиток особистості, кафедри, факультету та Академії загалом.  

На жаль, широким загалом науково-педагогічних працівників ( у т.ч. 

завідувачами кафедр) таке запровадження було сприйнято, у першу чергу, як 

можливість обґрунтувати мінімізацію власної участі в навчальному процесі або 

потребу кафедри у додатковому виділенні штатних одиниць НПП (наприклад, 

заступників завідувачів кафедрами), не дуже переймаючись проблемою: звідки 

керівництво Академії видобуде необхідні ресурси. Наявність таких 
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суб’єктивістських підходів у багатьох керівників структурних підрозділів 

виразно простежується практично в усіх складових академічної політики. 

 Штатний розпис Академії розглядається на засіданні ректорату і 

вводиться в дію наказами ректора за погодженням з головою первинної 

профспілкової організації. У зв’язку з переглядом мінімального розміру 

заробітної плати згідно Закону України «Про державний бюджет України» були 

внесені двічі відповідні зміни до штатного розпису Академії – для працівників, 

заробітна платня, яка була менше мінімальної заробітної платні була збільшена 

до вимог чинного законодавства, для інших працівників була збільшена на 5% з 

першого семестру і на 5% з другого семестру в межах фінансових можливостей 

Академії.   

Погодинний фонд оплати науково-педагогічного персоналу Академії 

також затверджується наказом ректора на весь навчальний рік. 

 

7.3. Трудові книжки працівників Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 

 

Трудові книжки працівників Академії заповнюються своєчасно та згідно 

чинного законодавства працівниками відділу кадрової політики та 

документообігу і зберігаються в сейфі цього відділу. Окрім записів про прийом 

та звільнення з роботи до трудових книжок вноситься інформація про 

заохочення працівників. 

  

7.4. Особові справи  адміністративних та науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 

 

Особові справи  адміністративних та науково-педагогічних працівників 

Академії зберігаються у відділі кадрової політики та документообігу. У процесі 

зміни статусу працівника (отримання наукового ступеню, вченого звання тощо)  

працівниками відділу кадрової політики та документообігу вносяться відповідні 

зміни до особової справи працівника. 

 

7.5. Розподіл навчального навантаження науково-педагогічного 

персоналу Академії 
 

Планове навчальне навантаження науково-педагогічних працівників  

Академії,  які  забезпечують  реалізацію її Стратегії,  підготовку  фахівців  за  

всіма  рівнями  здобуття  вищої  освіти,  відповідно  до  затверджених  норм  

часу  для планування й обліку  навчальної  роботи  та  переліків  основних  

видів методичної,  наукової  й  організаційної  роботи, що  відображено  в  

робочих навчальних програмах на 2018-2019 н. р. , складає 39261 годин, що на 

252 години більше порівняно з 2017-2018 н.р. (39 009 год.) 
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Розподілу навчального навантаження науково-педагогічного персоналу 

Академії здійснюється на кафедрах, що фіксується у протоколах засідань 

кафедр, які підписуються завідувачем кафедри та секретарем. Кафедра має 

право визначити пріоритетні напрямки роботи для того чи іншого працівника 

кафедри і здійснити перерозподіл навантаження у сторону збільшення чи 

зменшення за тим чи іншим видом діяльності. 

Таблиця 7.4.1 

Показники навчального навантаження 

Назва кафедри 

Планове навчальне навантаження, 

годин 

2017/2018 2018/2019 

Факультет економіки, соціальних технологій і туризму 

Кафедра маркетингу 1991 2167 

Кафедра економіки підприємництва та 

менеджменту 
5493 6982 

Кафедра фінансів і кредиту 3424 4226 

Кафедра спеціальних туристичних 

дисциплін 
1871 1942 

Кафедра соціальної роботи та 

практичної психології 
3238 2573 

Кафедра соціології та суспільних наук 4695 3730 

Юридичний факультет 

Кафедра адміністративного, 

конституційного, господарського та 

фінансового права 
6767 5976 

Кафедра кримінального права, процесу 

та криміналістики 
2993 3557 

Кафедра цивільного і трудового права 3247 2552 

Кафедра іноземних мов та 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 
5131 5556 

 

У  звітному  році  введено  в  дію  нові  нормативи  планування  

робочого часу  з  методичної,  наукової,  організаційної  роботи  науково-

педагогічних працівників.  

Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників 

відображають увесь спектр роботи викладача. Індивідуальні плани роботи 

науково-педагогічних працівників заповнюються ними особисто і 

затверджуються на засіданні кафедри. Про їх виконання науково-педагогічні 

працівники звітуються на кафедрі двічі на рік по завершенні навчального 

семестру. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників 

зберігаються на кафедрах. Для  забезпечення  прозорості  планування  і  

звітності  щодо виконання запланованих заходів   розпочати у 2019/2020 н. р.  
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експериментальне   впровадження електронної   версії   індивідуального   плану   

роботи   викладача.   Науково-методичній раді Академії  провести  методичні  

семінари  стосовно роботи з електронним індивідуальним планом науково-

педагогічного працівника. 

 

7.6. Кадрова політика Академії  

 

Цей навчальний рік для Академії роком зміни кадрової політики.  

Головними причинами, які зумовили необхідність звернення до проблеми 

кадрової політики Академії є: 

 необхідність розвитку та функціонування системи кадрового 

забезпечення Академії; 

 відсутність ефективної системи моніторингу потреб Академії у 

фахівцях із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, 

недосконалість механізму формування замовлення на підвищення 

кваліфікації фахівців; 

 відсутність збалансованої системи кваліфікаційних вимог виконання 

функціональних обов’язків працівниками Академії; 

 недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 

досліджень при формуванні та реалізації кадрової політики. 

Мета кадрової політики Академії – забезпечення всіх сфер 

життєдіяльності вузу кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації 

його  місії на ринку освітніх послуг України. 

Реалізація кадрової політики має бути спрямована на досягнення: 

 в соціальному аспекті - високого рівня розвитку потенціалу 

працівників Академії, задоволення очікувань щодо професійної 

самореалізації, гідної оплати праці; 

 в економічному аспекті - забезпечення всіх сфер діяльності Академії 

кваліфікованими кадрами; 

 в інституційному аспекті - удосконалення внутрішніх регламентів 

Академії з метою запровадження новітніх підходів у кадровому 

менеджменті; 

 в організаційному аспекті - розбудови системи управління на засадах 

соціального діалогу та партнерства. 

Основні цілі реалізації кадрової політики Академії: 

 розроблення механізмів залучення до роботи в Академії 

висококваліфікованих фахівців, здібних випускників вищих 

навчальних закладів; 

 відновлення технології добору кадрів для зайняття управлінських 

посад із числа працівників, що мають досвід роботи на посадах 

нижчого рівня у відповідній сфері діяльності; 

 формування дієвого кадрового резерву на зайняття керівних посад; 



113 

 

 посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до 

управлінської діяльності, з метою уникнення можливих проявів 

корупції, запобігання виникненню конфлікту інтересів, удосконалення 

процедури дисциплінарного провадження; 

 впровадження сучасних технологій управління персоналом для 

успішного вирішення виробничих і управлінських завдань; 

 відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді; 

 підтримка цільових наукових досліджень; 

 підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів Академії, 

здатних забезпечити ефективну діяльність у сфері управління та 

лідерство. 

 Відповідно до зазначених основних цілей реалізація кадрової політики 

Академії передбачає виконання таких першочергових завдань: 

1) за напрямом підготовки кадрів: 

 прогнозування потреби у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів 

та фахівців з вищою освітою в усіх сферах забезпечення 

життєдіяльності Академії; 

 формування кадрового резерву Академії з метою залучення найбільш 

обдарованих працівників та забезпечення їх підготовки до роботи у 

сферах управління; 

 удосконалення внутрішніх регламентів Академії з метою забезпечення 

оперативного реагування на потреби ринку праці та освітніх послуг; 

 2) за напрямом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів: 

 реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів з урахуванням специфіки діяльності чи сфери управління; 

 переорієнтація системи підвищення кваліфікації на надання 

спеціальних знань, формування вмінь, необхідних для виконання 

роботи за певною професією, посадою; 

 формування узгодженої системи оцінювання отриманих знань, умінь 

та навичок за результатами підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації згідно з вимогами, необхідними для виконання роботи за 

певною професією, посадою, а також формування системи оцінювання 

під час добору фахівців; 

 запровадження системи безперервного професійного навчання кадрів; 

3) за напрямом соціального захисту працівників Академії: 

 створення ефективної системи соціального захисту працівників від 

соціальних ризиків та загроз; 

 забезпечення зростання заробітної плати, додержання державних 

гарантій оплати праці, недопущення встановлення заробітної плати 

працівникам нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом; 

 гарантування безпечних умов праці; 

 забезпечення гендерної рівності; 
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 створення належних умов для поєднання жінками професійних і 

сімейних обов'язків; 

4) за напрямом модернізації кадрових служб: 

 реорганізація відділу кадрів у відділ кадрової політики та 

документообігу; 

 покладання на відділ кадрової політики та документообігу функцій з 

планування добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації та 

кар’єрного росту; 

 розроблення системи заходів з аналітичного та інформаційно-

технологічного супроводження процесів управління персоналом; 

 запровадження технологій електронного документообігу; 

 вдосконалення системи професійного навчання фахівців з управління 

персоналом. 

Заходи щодо реалізації кадрової політики Академії передбачається 

реалізувати в три етапи. 

Перший етап: 

 розроблення та прийняття цільової програми щодо формування та 

реалізації кадрової політики, необхідних внутрішніх регламентів для 

забезпечення її реалізації; 

 створення кадрового резерву Академії; 

 здійснення заходів, спрямованих на формування корпоративної 

культури; 

 розроблення заходів щодо недопущення будь-якої можливості 

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання 

посадових функцій, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його 

виникнення. 

Другий етап: 

 впровадження електронного документообігу; 

Третій етап: 

 удосконалення системи прогнозування розвитку кадрового потенціалу, 

врахування результатів прогнозів під час розроблення щорічних планів 

заходів щодо забезпечення реалізації кадрової політики Академії; 

 впровадження системи моніторингу кадрової політики; 

 створення механізму залучення інвестицій у розвиток кадрового 

потенціалу. 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації кадрової 

політики має здійснюватися шляхом розроблення та прийняття в 

установленому порядку відповідних внутрішніх регламентів Академії, 

затвердження щорічних планів заходів, спрямованих на реалізацію положень 

цих планів, моніторингу стану їх виконання. у 2018/2019 н. р. було розроблено і 

затверджено Вченою радою Академії Положення про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників відповідно до вимог чинного законодавства. 
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Фінансування реалізації здійснюється згідно фінансового плану 

затвердженого на поточний рік та залучення зовнішніх інвестицій (гранти, 

стипендії, міжнародні проекти тощо). 

 

7.7. Стимулювання працівників як шлях до підвищення мотивації 

 

З метою підвищення мотивації у 2018/2019 н. р. застосовувалися  

різноманітні види морального та матеріального заохочення працівників. 

Протягом року 28 співробітників Академії  (16,5%), були відзначені нагородами 

різних рівнів. 

 

Таблиця 7.7.1 

Нагородження співробітників Академії 

  

Нагороди 2018/2019 н. р. 

Почесна відзнака Асоціації приватних 

ЗВО  «За розбудову освіти» 

1 

Почесна грамота Асоціації приватних 

ЗВО 

6 

Почесна відзнака Асоціації приватних 

ЗВО «За духовне відродження нації» 

2 

Подяка президії Асоціації приватних 

ЗВО 

3 

Грамота Федерації професійних спілок 

України 

6 

Подяка Голови Федерації професійних 

спілок України 

8 

 Переможець конкурсу «Кращий 

науковець року» 

1 

 

У  2018/2019 н.  р. усі штатні співробітники Академії двічі мали 

матеріальне заохочення до Дня вчителя (жовтень 2018 р.) та до Міжнародного 

жіночого дня (березень 2019 р.).    

 

7.8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників 

 

У 2018/2019 н. р. було розроблено і затверджено Вченою радою 

Академії Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників відповідно до вимог чинного законодавства. Це Положення 

створює умови для чіткої та системної організації підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників. 
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У 2018/2019 н. р. було розглянуто і затверджено План підвищення 

кваліфікації як науково-педагогічних працівників Академії.  

Фінансово-економічний відділ заклав кошти у фінансовий план на 

підвищення  кваліфікації. 

Таблиця 7.8.1. 

Характеристика науково-педагогічного складу 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ЗВО 

 

№ 

п/п 
Показники 

Всього по ЗВО 

2017 2018 

1.  Штатна чисельність науково-педагогічних 

працівників, всього осіб 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

153 

 

8 

48 

131 

 

11 

32 

2.  Штатна укомплектованість, % 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

85,4% 

5,2% 

31,3% 

86,7% 

8,3% 

24,4% 

3.  Кількість сумісників, всього осіб 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

кандидат наук, професор 

кандидат наук 

35 

4 

14 

1 

14 

20 

3 

11 

1 

5 

4.  Середній вік викладачів з науковими ступенями і 

званнями, роки 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

53 

 

67 

47 

54 

 

68 

48 

5.  Кількість викладачів пенсійного віку, всього осіб 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

24 

7 

17 

17 

7 

10 

6.  Кількість викладачів, у яких базова освіта не 

відповідає дисципліні, яка викладається (%). 

7% 4% 

7.  Кількість звільнених викладачів, всього осіб 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

4 

0 

4 

7 

0 

3 

8.  Кількість зарахованих викладачів, всього осіб 

у тому числі за конкурсом 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

5 

- 

2 

3 

6 

- 

2 

4 

9.  Кількість викладачів, яким заплановані для 

викладання п’ять і більше дисципліни, всього осіб 

5 2 

10.  Загальна кількість аспірантів, всього осіб 

з них: захистили дисертації у встановлений 

термін 

залишилися для роботи у ВНЗ 

10 

 

1 

0 

13 

 

0 

0 

11.  Участь професорсько-викладацького складу в 

науковій роботі, % від штатної чисельності 

з них: по випускаючих кафедрах 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

12.  Кількість наукових видань, опублікованих   



117 

 

№ 

п/п 
Показники 

Всього по ЗВО 

2017 2018 

протягом року, всього назв   

з них: монографій 

публікацій у фахових наукових 

журналах 

 

2 

276 

 

1 

234 

 

 

13.  Кількість навчальних посібників, підручників, 

виданих професорсько-викладацьким складом, 

примірників 

4 

 

2 

 

 
7.9. Планове підвищення кваліфікації  

 

Важливим пріоритетом кадрової стратегії Академії є забезпечення умов 

для професійного розвитку кожного працівника. У звітному році продовжилася 

реалізація довгострокової програми підвищення кваліфікації за модулями. 

Окрім планових програм підвищення кваліфікації, Академії створює 

додаткові можливості проходження різних програм із відповідною 

сертифікацією. Усього у 2018 році проведено 5 тренінгів.  

Проведені тренінги для викладачів Академії в рамках експерименту 

впровадження дистанційного навчання («Платформа Moodle для організації 

змішаного навчання»; «Методика створення якісного е-тесту»). 

Окрім традиційного підвищення кваліфікації, тренінгових курсів із 

врученням відповідного сертифікату, Академія щороку розширює можливості 

неформального підвищення кваліфікації для співробітників – це майстер-класи, 

тренінги, воркшопи, які колеги добровільно організують для колег. 

 

7.10. Журнали  обліку навчальних занять  

 

Журнали  обліку навчальних занять студентів ведуться в деканатах 

факультетів. Кожна академічна група має такий журнал, в якому 

викладачем робиться відповідна відмітка про певний вид педагогічної 

діяльності. Але, на жаль, не усі науково-педагогічні працівники підходять 

до цього питання відповідально. 
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VIІI. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОЇ 

ОСВІТИ 

 

Навчання і підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу в 

Академії здійснювалось на базі Центру розвитку профспілкової освіти. 

Навчальний рік можна вважати кризовим для Академії щодо 

профспілкового навчання. Через відсутність їдальні у його першій половині вся 

робота по залученню замовників зійшла нанівець – потенційні замовники 

відмовлялись і знаходили інші місця проведення. Коли почала працювати 

їдальня, ситуація не змінилась, оскільки плани формуються на початку 

навчального року і місце проведення також.  

За звітний період пройшли навчання 4 групи слухачів. Навчанням було 

охоплено 137 профспілковців.  

Департаментом охорони праці апарату ФПУ було проведено 2 тижневі 

семінари для технічних інспекторів праці та інших представників з питань 

охорони праці членських організацій ФПУ (22-26 жовтня, 1-5 квітня). Навчання 

пройшли 78 осіб. 

Запланований на початок жовтня департаментом правового захисту 

тижневий семінар для правових інспекторів праці  був відмінений замовником.  

Для профспілкового активу всеукраїнських профспілок було проведено 2 

навчальні семінари: 

 дводенний навчальний семінар для представників Всеукраїнських 

профспілок – членських організацій Глобального союзу IndustriALL на тему 

«Соціальні стандарти і профспілки» Профспілкою оборонної промисловості 

України (26 – 27 листопада). Навчалось 27 осіб; 

 чотириденний навчальний семінар для профспілкового активу 

Профспілки збройних сил України (14 – 17 травня). Навчанням було охоплено 

32 особи. 

Крім того, працівники апарату Профспілки працівників 

машинобудування та металообробки України провели засідання Президії ЦК  

Профспілки «Машметал» на базі Академії (6 грудня). 

До проведення занять залучалися: 

 Міжнародний аудитор по системах менеджменту з охорони праці    

OHSAS 18001; 

 Експерт технічний з промислової безпеки, фахівець з неруйнівного 

контролю, спеціаліст з ризик-менеджменту;.  

 Фахівці: 

 апарату Федерації професійних спілок України; 

 Профспілки оборонної промисловості України; 

 Державної інспекції України з питань праці; 

 Фонду соцального страхування від нещасних випадків на виробнитві 

та професійних захворювань.  

 Науково-педагогічні працівники: 
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 Міжнародного ін-ту менеджменту;  

 Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 

Міністерства з надзвичайних ситуацій; 

 Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

Серед тем навчання, окрім обов’язкових для технічних інспекторів, праці 

особливою затребуваністю користувались: 

 Актуальні питання трудового законодавства. Практика контролю 

профспілок за його дотриманням; 

 Внутрішня мотивація та компетенції сучасного профспілкового 

лідера. Відповідальність за прийняття рішень. Імідж профспілкової організації; 

 Мотивація профспілкового членства. Профспілковий органайзинг. 

Молодь і профспілки; 

 Колективний договір – головний механізм захисту соціально-

трудових прав і професійних інтересів найманих працівників. Регулювання 

заробітної плати через колективний договір; 

 Планування інформаційних кампаній профспілок; 

 Нові інструменти для фінансування проектів; 

 Ділова риторика та майстерність публічних виступів;  

 Антистрес і вирішення конфліктних ситуацій на підприємствах 

різних форм власності. 

Значна кількість тем висвітлювалась викладачами Академії.  

Особлива увага приділялась висвітленню перерахованих тем активними 

методами навчання. 
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IX. НАУКОВА РОБОТА 

 

9.1. Проведення конкурсу наукових досягнень Академії 

 

Конкурс на кращого науковця АПСВТ (за підсумками 2017/18 н. р.) – 

переможцем став Сергій Дворяк, доктор медичних наук, профессор кафедри 

соціальнрої роботи і практичної психології АПСВТ. 

Інтерв’ю з переможцем – https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/ 

Visnyk_1_2019--125-128.pdf 

Профіль Сергія Дворяка у наукометричній базі Скопус – 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15051444200 (53 cтатті, 4 

статті за 2019 рік). 

 

9.2. Проведення наукових конференцій 

 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Муніципальна 

реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, 

профспілок та громадськості» (6 грудня 2018 р.). Збірник матеріалів тут: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_06_12_18.pdf  

2. Конференція «Актуальні питання сучасної туризмології та 

туристичної практики» (18 квітня 2019 р.). Збірник матеріалів тут: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conference_tourism_18_04_19

_0.pdf  

3. ІІ конференція молодих науковців «Забезпечення сталого розвитку 

в умовах глобалізаційних трансформацій» (25 травня 2019 р.). Збірник 

матеріалів тут: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_conf_25_05_2019.pdf 

4. Міжнародна конференція «Фінансовий сектор Європейського 

Союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для 

України» (6 червня 2019 р.).  Збірник матеріалів тут:  

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/conference%206062019_zbirnyk.pdf 

5. Конференція «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності»                      

(11 червня 2019 р.). Збірник матеріалів тут: 

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tezy_Conf_11_06.pdf 

6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, сучасний 

стан та перспективи профспілкового руху у світі» (5 червня 2019 р.)  (збірник у 

процесі підготовки основними організаторами). 

 

9.3. Публікаційна активність науково-педагогічних працівників 

Академії 

 

1. Видання Вісника АПСВТ 

https://www.socosvita.kiev.ua/
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• Оприлюднено і надруковано Вісник АПСВТ № 4 за 2018 р. 

(Тематичний випуск із економіки) – 

https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_4_2018 

• Оприлюднено і надруковано Видання Вісника АПСВТ № 1 за 2019 

р. (Тематичний випуск із з соціальної роботи) – 

https://www.socosvita.kiev.ua/visnyk_1_2019 

• Оприлюднено Вісник АПСВТ № 2 за 2019 р.(Тематичний випуск з 

права) - https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_2_2019 

• Підготовлено та передано у видавницвто Вісник АПСВТ № 3 за 

2019 р. (Тематичний випуск із з соціальної роботи)  

Оновлено інформацію про правила подання статей та рекомендації 

авторам рукописів - https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin/rules 

2. Публікації викладачів і аспірантів академії у закордонних 

колективних монографіях  

• Iserman, R. et al., Eds. (2019). Association Agreement: Driving 

Integrational Changes . Chicago: Accent Graphics Communications. 

(Contributors - Khovpun, O., Muliar, G., Zhuravel, Y., Chornodid, I., 

Semigina, T. etc.) 

• Semigina T. (2019). Health Care Social Work in Ukraine // Health Care 

Social Work: A Global Perspective / Ed. by R. Winnett, R. Furman, D. Epps, G. 

Lamphear. Oxford University Press 

• Tkachenko Y., Huliaieva L. (2019) Pollutions - Social Responsibility 

and Green Banks as a Driver for Sustainable Development in Ukraine, on the 

Example of Privatbank // Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies / 

Ed. by Gąsior, A. London: Ubiquity Press, P. 159-169. 

 

9.4. Рейтинги науково-педагогічних працівників Академії у Google 

Scholar та Scopus (цитованість праць на 1.10.2019 р.) 

 

Таблиця 9.4.1. 

Рейтинги науково-педагогічних працівників Академії у Google 

Scholar та Scopus (цитованість праць на 1.10.2019 р.) 

 

 
К-сть цитат h-index Скопус 

1. Семигіна Т.В. 1468 16 3 

2. Дворяк С.В. 1402 21 19 

3. Кравченко В.В. 1092 9 

 4. Демський Е.Ф. 435 7 

 5. Шамрай В.О. 321 8 

 6. Якуба К.І. 307 10 

 7. Майданник О.О. 283 9 

 8. Сокол Т.Г. 264 6 
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9. Мельник О.М. 211 8 

 10. Співак В.М.  196 7 
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Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

10.1. Фінансова діяльність 

 

Відповідно до фінансового плану Академії на 2018/2019 н. р. було 

передбачено отримання доходу від процесу навчання у розмірі 14 197,0 тис грн. 

Фактично було отримано 13 984,9 тис. грн. Недоотримано 212,1 тис. грн., за 

рахунок: 

 нарахованих знижок; 

 курсової різниці; 

 зміни контингенту студентів. 

Відповідно фінансового плану на 2018/2019 н. р. було передбачено 

отримання доходу від проживання в гуртожитку 4 168,7 тис. грн. Фактично 

отримано 3 152,5 тис. грн. Недоотримано – 1016,2 тис. грн. за рахунок: 

 рух мешканців (відмова студентів від проживання, виселення сторонніх 

осіб); 

 курсова різниця; 

 аварійні кімнати;  

 неповне завантаження кімнат (ФПУ). 

Одним з видів фінансових надходжень до Академії є оренда. Відповідно 

до фінансового плану на 2018-2019 н. р. було передбачено отримання доходу 

від оренди – 510,7 тис. грн. Фактично отримано 974,2 тис. грн. Перевиконання 

– 463,5 тис. грн.  

Додатково отримано 1 310,1 тис. грн., за рахунок: 

 розміщення коштів на депозиті; 

 продаж активу.  
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ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ

Найменування План тис.грн. Факт тис.грн. Відхилення 

тис.грн.

Навчання 14 197,0 13 984,9 -212,1

Проживання 4 168,7 3 152,5 -1 016,2

Оренда 510,7 974,2 463,5

Інші доходи --- 1 310,1 1310,1

РАЗОМ 18 876,4 19 421,7 545,3

 
 

Мал.10.1. Загальні доходи Академії 

 

Недоотриманий дохід у розмірі 662,7 тис грн. за рахунок: 

 нарахованих знижок (301 164 грн.); 

 курсової різниці; 

 зміни контингенту студентів; 

 поточна зміна вартості навчання (переведення з денної форми навчання 

на заочну форму навчання). 

Перевищення витрат на суму 817,7 тис. грн. за рахунок: 

 перевищення фонду заробітної плати (збільшення мінімальної заробітної 

платні з 01 січня 2019 р. до 4 723 грн.); 

 збільшення тарифів та кількості споживання комунальних послуг; 

 збільшення розміру податків. 
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АНАЛІЗ ВИТРАТ ПО СТАТТЯХ

Найменування статті План тис.грн Факт тис.грн Відхилення 

тис.грн

Заробітна плата із нарахуванням 12 429,0 13 217,0 -788,0

Податки 865,3 949,7 -84,4

Комунальні послуги 2 517,9 2 705,6 -187,7

Придбання ТМЦ та оплата послуг 1 452,6 1 259,8 192,8

Відрядження 36,0 56,9 -20,9

МіР 160,0 56,6 103,4

Амортизація 390,0 377,5 12,5

Непередбачувальні 156,6 198,0 -41,4

РАЗОМ: 18 007,4 18 821,1 - 813,7

  
Мал.10.2. Аналіз витрат Академії по статтях 
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ХІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

11.1. Документи, що засвідчують право  власності, 

оперативного управління чи  користування  основними  засобами  для  

здійснення  навчально-виховного  процесу на строк,  необхідний для  

завершення надання освітньої послуги 
 

Інформація «Про матеріально-технічне й інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу» розглядалася на засіданні Вченої ради 

Академії. 
 Для повного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-

дослідної роботи, творчого розвитку та відпочинку студентів і співробітників 

Академія має сучасну матеріально-технічну базу. Основою для її створення 

стали основні фонди Українського навчально-методичного центру Федерації 

профспілок України передані Академії у безстрокове володіння для 

користування без права відчуження згідно з Актом ліквідації Українського 

навчально-методичного центру від 20 грудня 1993 р. та наказу по Академії від 

грудня 1993 р. за № 1-к.. Відповідно до цих рішень Академії передані навчальний 

корпус та гуртожиток готельного типу, введені в експлуатацію відповідно у 

1991 та 1992 рр. У листопаді 2016 р. були оформлені правоустановчі документи 

на нерухоме майно Академії, про що свідчить витяг з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11. 2016 

р. Індексний номер витягу 72742027 

На підставі рішення Київської міської ради від 24.02.2000 р. за  № 36/757 

Академії був виданий акт на землекористування ІІ КВ № 006737 від 21 

листопада 2000 р. Площа переданої земельної ділянки, де розташовані 

навчальний корпус та гуртожиток становить 4,85 га. Відповідно до цих рішень 

Академії передані навчальний корпус та гуртожиток готельного типу, які 

введені в експлуатацію відповідно у 1991 та 1992 рр.  

Академія праці, соціальних відносин і туризму має належну 

матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців 

за відповідною освітньо-професійною програмою, у тому числі: 

 адміністративно-навчальний корпус загальною площею 7007,1 кв. м., 

розташований у м. Києві за адресою: -  Кільцева дорога, буд. 3А. В 

адміністративно-навчальному корпусі знаходиться актова зала  на 400 

місць загальною площею 1534,00 кв. м. з глибокою сценою та 

підприємство громадського  харчування  загальною площею 748,80 кв. м., 

яке має два зали для приймання їжі 234, 00 та 29,13 кв. м., буфет – 30,10 

кв. м., виробничі приміщення – 320,40 кв. м. та склади – 135,09 кв. м.    

 гуртожиток готельного типу  на 203 місця загальною площею 4374 кв. м., 

житловою площею 1220,2 кв. м., розташований у м. Києві за адресою  - 

Кільцева дорога, буд. №3 Б. У будівлі гуртожитку розміщена бібліотека з 
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читальними залами загальною площею 299,64 кв. м., кімната 

самопідготовки – 29,43 кв. м., медичний пункт – 38,94 кв. м., 

тренажерний зал – 19,60 кв. м. 
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Таблиця 11.1.1 

Інформація про приміщення (навчальні площі), що використовуються у навчальному процесі 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 

№п/п 
Адреса 

приміщення 

Повне 

найменування 

власника 

майна 

Площа, кв. 

метрів загальна 

загальна 

Назва та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або 

оперативного 

управління 

Документ про право користування 

(договір оренди 

Термін 

дії 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріального 

посвідчення 

1. м.  Київ, 

Кільцева 

дорога, буд. №3 

А 

Академія праці, 

соціальних 

відносин і 

туризму 

7007,1 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

правна нерухоме 

майно про 

реєстрацію права 

власності, 

Індексний номер 

72742027, 

сформовано 

10.11.2016. 

Реєстраційний 

№1081318280000 

   

2. м.  Київ, 

Кільцева 

дорога, буд. №3 

Б   

Академія праці, 

соціальних 

відносин і 

туризму 

4374 Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

правна нерухоме 
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майно про 

реєстрацію права 

власності, 

Індексний номер 

72742027, 

сформовано 

10.11.2016. 

Реєстраційний 

№1081318280000 
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11.2. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного 

процесу 

  

Таблиця 11.2.1. 

Загальна площа та її розподіл  (станом на 1 вересня  2019 р.) 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
назва ВНЗ 

 

№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним 

призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальна 

 

У тому числі 

Власна Орен-

дована 

Здана в 

оренду 

1 Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
3178,45 2526,65 651,80 - 

1.1 Приміщення для занять 

студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

2264,96 2264,96 

 

 

 
 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 261,69 261,69 - - 

1.3 Спортивні зали 651,8 - 651,8 - 

2 Приміщення для  

науково-педагогічних 

працівників 

488,1 488,1 - - 

3 Службові приміщення 443,18 443,18 - - 

4 Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

299,64 

101,88 

299,64 

101,88 
- - 

5 Гуртожитки 4374 4374 - - 

6 Їдальні, буфети 748,80 748,80 - - 

7 Профілакторії, бази відпочинку - - - - 
 

 

Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, затверджених 

загальними зборами трудового колективу 02.04.2013 року, протокол №5 

(додається), освітній процес в Академії організовано у три зміни. Студенти 

очної форми навчання навчаються, зазвичай, у першу та другу зміну, студенти 

заочної (дистанційної) форми навчання та аспіранти - у другу та третю зміни.  

Відповідно до ліцензії, загальний ліцензійний обсяг Академії, станом на 

01.12.2019 р., за усіма формами навчання, спеціальностями, освітніми рівнями 

та курсами складає 1404 особи. Загальна площа навчальних приміщень 

становить 3178,45 кв. м. 
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Розрахунок площ навчальних приміщень на одного здобувача вищої 

освіти.   

3178,45 * 3 / 3780 = 2,52 кв. м,  де 3178,45 кв. м  – загальна площа 

навчальних приміщень; 3 – кількість змін навчання; 3780 осіб – загальний 

ліцензійний обсяг. Таким чином, площа навчальних приміщень у розрахунку на 

одного здобувача вищої освіти становить 2,52 кв. м. Ці показники перевищують 

мінімальний поріг у 2,4 кв. м., встановлений п.33 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

Таблиця 11.2.2 

Матеріально-технічна база та соціально-побутова сфера 

Академії праці, соціальних відносин і туризму 
 (назва ВНЗ) 

 
№ 

п/п 
Показники 

Роки 

2017 2018 2019 

1. 1 Загальна площа приміщень навчально-виробничих корпусів, 
всього м

2
 

11381,1 11381,1 11381,1 

2. 2 Площа приміщень, які орендуються, всього м
2
 982,0 982,0 982,0 

  у т. ч. для використання у  навчальному процесі,  м
2
 982,0 982,0 982,0 

3. 3 Площа приміщень, які здаються в оренду, всього м
2
 - - - 

  у т. ч. навчальна, м
2
 - - - 

4. 4 Введено в дію площ, всього м
2
 - - - 

у т. ч. навчальних корпусів, м
2
 - - - 

студентських гуртожитків, м
2
 - - - 

5. 5
  

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, необхідними для 
виконання навчальних програм:  
перелік об’єктів, м

2
, % від вимог навчального плану 

287,17 
 

80% 

287,17 
 

90% 

287,17 
 

90% 
6.   Площа комп’ютерних класів, м

2
 167,23 167,23 167,23 

7.  Забезпеченість робочими комп’ютерними місцями: 
всього (одиниць ПЕОМ) 

           у т.ч. для проведення навчальних занять 

 
180 
150 

 
180 
150 

 
180 
150 

8.  Потреба фінансування розвитку матеріально-технічної бази, 
всього тис. грн. 

- - - 

  у т. ч. для проведення капітального ремонту, тис. грн. 5000 5000 5000 
 для проведення поточного ремонту, тис. грн. 1500 1500 1500 

9. 9 Фактично профінансовано, всього тис. грн. 753 750 150 
 у т. ч. для проведення капітального ремонту, тис. грн. 450 - - 

10. 1 Заплановано ремонтних робіт, тис. грн., 300 500 1500 

11. 1 Фактично виконано ремонтних робіт, тис. грн. 753 750 150 
12.  Наявність пунктів харчування,  

площа, м
2
 

кількість посадкових місць 

+ 
748,8 
150 

+ 
748,8 
150 

+ 
748,8 
150 

13.  Наявність медичного пункту (+/-) 
площа, м

2
 

+ 
38,96 

+ 
38,96 

+ 
38,96 

14.  Бібліотека, площа, м2 
читальні зали  

у них кількість посадкових місць 

299,64 
101,88 

75 

299,64 
101,88 

75 

299,64 
101,88 

75 
15. 1 Контингент студентів денної форми навчання, що потребує 

житла, осіб 
 

374 
 

373 
 

277 
  у т. ч. проживають у гуртожитку, осіб 375 375 277 

16.  Загальні площі гуртожитків, всього м
2
 

у них місць 
у т. ч. здаються в оренду базовим ВНЗ, м

2
 

4374 4374 4374 

350 350 350 
127 225  
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№ 

п/п 

Показники Роки 

орендуються базовим ВНЗ, м
2
 - - - 

17. 1 Житлова площа, що припадає на 1 мешканця гуртожитку, м
2
 6,01 6,01 6,01 

18. 1 Наявність у корпусах і гуртожитках приладів для обліку 
постачання (кількість, % від потреби): 

+ + + 

  електроенергії + + + 
  тепла + + + 
  газу + + + 

  води + + + 
19.  Наявність протипожежного обладнання, що відповідає 

вимогам, у % до нормативу 
+ + + 

20.  Частка дисциплін, забезпечення яких навчальною 
літературою не перевищує 50 % (у розрахунку 3 підручника 
на 1 студента) в цілому по ВНЗ   

( в розрізі напрямів та спеціальностей окремим додатком) 

гуманітарної і соціально-економічної підготовки 

природничо-наукової підготовки 

професійної та практичної підготовки 

5% 
 
 
 
- 

1% 
4% 

4% 
 
 
 
- 

1% 
3% 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

21.  Кількість навчальних підручників, посібників з грифом 
Міносвіти і науки України та внутрішнього видання 

3514 5144 5414 

 

Для доступу до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

мало мобільних груп населення в Академії обладнаний пандус та наявні ліфти. 

Для потреб навчального процесу в Академії створені спеціалізовані кабінети 

кожної кафедри, а також лабораторія криміналістики, навчальна соціологічна 

лабораторія, лабораторія туризму, навчально-тренінговий центр для підготовки 

фахівців, чотири комп’ютерних класів.  Всі аудиторії, кабінети та лабораторії 

забезпечені необхідними сучасними меблями, устаткуванням, технічними 

засобами навчання. Єдина мережа комп’ютерних класів, лабораторій та кафедр 

дозволяє проводити навчальні заняття на рівні сучасних вимог. 

Стан і розвиток матеріально-технічної бази, її відповідність санітарним 

нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам з охорони праці 

перебувають під постійним контролем керівництва Академії та її структурних 

підрозділів.  

 З цією метою проводяться щорічні поточні ремонти та модернізація 

аудиторного фонду, спеціалізованих лабораторій, методичних кабінетів, 

приміщень для професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного 

персоналу.  

Енергозабезпечення, режим опалення, освітлення, водопостачання 

адміністративно-навчальних приміщень відповідає встановленим нормам, 

санітарно-технічне та протипожежне устаткування функціонує в робочому 

режимі. 

 

11.3. Обладнання структурних підрозділів Академії 

 

Всі деканати та кафедри, допоміжні та обслуговуючі структурні 

підрозділи Академії забезпечені необхідними обладнанням, зокрема сучасною 
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комп’ютерною технікою та технологіями. Інформація про обладнання 

лабораторій та спеціалізованих кабінетів подана у таблиці 11.3.1. 

 

Таблиця 11.3.1 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа, 

кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, 

їх кількість 

Опис 

обладнання, 

устаткування 

1. Навчальна 

соціологічна 

лабораторія 

(комп’ютерна)  

( ауд. 318, 52 кв. м) 

Методологія 

наукових 

досліджень; 

Педагогіка та 

методика 

викладання 

фахових 

навчальних 

дисциплін 

Персональні 

комп’ютери – 13 

шт.    

БФП Canon MF 

– 3228 Laser 

Base – 1 шт. 

Мультимедійний 

проектор Epson 

Комп’ютери 

введені в 

експлуатацію 

у 2012 році, 

монітори LСD 

17 

2. Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій № 1 

(аудиторія  418;  

51,42кв. м.) 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

туризмі; 

Управління 

сучасним 

готельним 

комплексом 

Персональні 

комп’ютери – 15 

шт. 

Комп’ютери 

введені в 

експлуатацію 

у 2013 році, 

монітори LCD 

17 

3. Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій № 2 

(аудиторія  419, 

54,81 кв. м.) 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування; 

Друга іноземна 

мова 

Персональні 

комп’ютери – 15 

шт.   

Мультимедійна 

система - 

лінгафонний 

клас 

Комп’ютери 

введені в 

експлуатацію 

у 2014 році, 

монітори LCD 

17 

4. Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій № 4 (ауд 

422, 61 кв. м) 

Управління 

проектами в 

туризмі; 

Управління 

якістю 

туристичних 

послуг 

Персональні 

комп’ютери – 15 

шт. 

Комп’ютери 

введені в 

експлуатацію 

у 2014 році, 

монітори LCD 

17 

5. Спеціалізований Управління Картографічний  



134 

 

кабінет суспільних 

наук ( ауд. 317, 63 

кв. м) 

розвитком 

туристичних 

дестинацій 

матеріал, 

навчальні стенди 

6. Спеціалізований 

кабінет 

громадських 

організацій (ауд. 

302, 51 кв. м.) 

Теорія сталого 

розвитку 

туризму; 

Технологія 

ведення 

переговорів 

Навчальні 

стенди 

 

7. Лабораторія 

туризму  

(31,3 кв. м.) 

Туризмологія; 

Міжнародний 

туризм; Діловий 

туризм; 

Екскурсологія; 

Івентменеджмент 

Персональний 

комп’ютер 2 

шт., плазмова 

демонстраційна 

панель LG 43   

Комп’ютери 

введені в 

експлуатацію 

після  2015 

року, 

монітори LCD 

17 

8. Навчальнотренін-

говий центр 

(комп’ютерний) 

(ауд. 304; 29,97 кв. 

м.) 

Іміджелогія та 

PR в туризмі; 

Інновації в 

туризмі 

Персональний 

комп’ютер 5 шт. 

 

9. Спеціалізований 

кабінет сомельє 

(ауд. 110;  

59,9 кв. м.) 

Гастрономічний 

туризм, 

енотуризм та 

основи роботи 

сомельє 

Холодильники, 

мийка, кава- 

машина, посуд 

та кухонне 

приладдя, меблі, 

стенди   

 

 

Стан і розвиток матеріально-технічної бази, її відповідність санітарним 

нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам з охорони праці 

перебувають під постійним контролем керівництва Академії та її структурних 

підрозділів.  

 З цією метою проводяться щорічні поточні ремонти та модернізація 

аудиторного фонду, спеціалізованих лабораторій, методичних кабінетів, 

приміщень для професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного 

персоналу.  

Енергозабезпечення, режим опалення, освітлення, водопостачання 

адміністративно-навчальних приміщень відповідає встановленим нормам, 

санітарно-технічне та протипожежне устаткування функціонує в робочому 

режимі.   

 

11.4.  Інформація про комп’ютерне забезпечення  
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Навчальний процес в Академії організовуватиметься з урахуванням 

потреб знання сучасних інформаційних технологій. Для організації підготовки 

студентів з використання новітніх інформаційних технологій у фаховій 

діяльності в Академії створено необхідну  базу. У  навчальному  процесі  

використовується  понад  180 одиниць персональних комп'ютерів та 7 серверів. 

  В Академії створено 5 комп'ютерних лабораторій, об’єднаних у 

локальну мережу з виходом через оптико-волоконну лінію у глобальну мережу 

Інтернет через Proxy-сервер на швидкості, достатній для ефективної роботи 

усіх локальних вузлів. Також усі комп'ютери в інших навчальних та 

адміністративних приміщеннях об'єднані у локальну мережу з виходом в 

Інтернет. Локальна мережа реалізована на керованих маршрутизаторах фірми 

Cisco. Поштовий сервер Академії реалізований на платформі GOOGLE.  

Академія має власний веб-сайт з  доменним ім’ям www.socosvita.kiev.ua.  

Академія володіє необхідними ліцензіями на використання таких 

програмних комплексів у навчальному процесі: 

 

Таблиця 11.4.1. 

Ліцензійне програмне забезпечення 

 

№з/п Програмне забезпечення 

1. Академічна ліцензія MSDN Academic Alliance на використання 

продуктів Microsoft 

2.  Інформаційно-пошукова система ЛіГА-ЗАКОН 

3. ОСА  −  «Обробка соціологічних анкет» 

4. 1С підприємство − програмний комплекс комплексної 

автоматизації управління малих та середніх підприємств 

5. Галактика – система комплексної автоматизації управління 

великих виробничих підприємств 

6. ВІРТУОЗ – програмний комплекс комплексної автоматизації 

управління малих невиробничих підприємств в архітектурі 

Клієнт-Сервер 

  7. ProFix – програмний комплекс управління діяльністю банку 

(«Операційний день банку» 

8. Project Expert – програмний комплекс для вирішення задач 

інвестиційного проектування 

9. Казначейство – програмний комплекс для автоматизації 

діяльності казначейства 

10. «УФД Бібліотека» – програмний комплекс автоматизації 

діяльності бібліотеки 

11. Fine Reader Forms – програмний комплекс автоматизації 

розпізнавання анкет 

12. ПАРУС –  програмний комплекс управління підприємством 

13. АСК ВНЗ  – програмний комплекс управління вищим навчальним 

http://www.socosvita.kiev.ua/
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закладом 

  

Також у освітньому процесі використовується програмне забезпечення з 

відкритим кодом MOODLE, Open Office, OpenProj. Crypt4Free та інші. З 2007 

року здійснюється цілеспрямоване впровадження системи управління 

навчальним процесом (E-Lerning) на базі програмного комплексу вільного 

використання MOODLE.  В межах цього проекту були розроблені підсумкові 

комп’ютерні тести з  більше ніж 150 навчальних дисциплін та 50 повноцінних 

дистанційних курсів. Дані ресурси використовуються для організації 

самостійної роботи студентів, а також для  модульного та підсумкового 

контролю знань. Доступ до навчальних ресурсів системи MOODLE може 

здійснюватись із будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.   

Для автоматизації роботи бібліотеки Академії було придбане та 

встановлене необхідне обладнання (персональні комп’ютери, периферія) і 

впроваджено програмний комплекс  «УФД Бібліотека».  З метою 

ефективнішого інформаційного забезпечення студентів в Академії реалізується 

проект створення електронної бібліотеки.  

На даний час розроблена технологія функціонування (WEB-технології), 

дизайн та здійснена програмна реалізація локального варіанту  електронної 

бібліотеки, здійснюється наповнення електронними ресурсами.  

Інформація про обладнання комп’ютерних лабораторій та програмне 

забезпечення, необхідне для організації навчального процесу відображено в 

таблиці 11.4.2 

Таблиця 11.4.2 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального 

плану за спеціальністю  
 

№з/

п 

Найменуванн

я 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. 

метрів 

Навчальна 

дисципліна 

Кількість 

персональни

х 

комп’ютерів 

із строком 

використанн

я не більше 

восьми рокі 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм  

(у тому числі 

ліцензованих) 

Наявніст

ь каналів 

доступу 

до 

Інтернет

у (так/ні) 

1. 

Навчальна 

соціологічна 

лабораторія 

(комп’ютерна

) ( ауд. 318, 

52 кв. м 

Методологія 

наукових 

досліджень; 

Педагогіка та 

методика 

викладання 

фахових 

15 
«ОСА», «ОСА 

NEW LINE» 
Так 
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навчальних 

дисциплін 

2.  

Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій  

№ 1 

(аудиторія  

418;   

51,42 кв. м.) 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

туризмі; 

Управління 

сучасним 

готельним 

комплексом; 

Теорія 

сталого 

розвитку 

туризму; 

Технологія 

ведення 

переговорів 

15 

Парус 

підприємство,  

Галактика 5.80, 

БЕСТ- 

Маркетинг, 

Ліга-Закон,  

Project-Expert 

7.0 Pro, 

AbbyFromReаde

r, 

MacromediaFlas

h, MS Project, 

OpenProj,  

Crypt4Fre; 

 

Так  

3. 

Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій  

№ 2 

(аудиторія  

419,  

54,81 кв. м.) 

Іноземна 

мова 

професійно-

го спряму-

вання;  

Друга 

іноземна 

мова; 

Управління 

розвитком 

туристичних 

агенцій  

 

15 

ІС, 

БЕСТМаркетин

г, ЛігаЗакон,  

Project-Expert 

7.0 Pro, 

AbbyFromReаde

r, 

MacromediaFlas

h, MS Project, 

OpenProj,  

Crypt4Free, 

ВИРТУОЗ – 

програмний 

комплекс 

комплексної 

автоматизації 

управління 

малих 

невиробничих 

підприємств в 

архітектурі 

Клієнт-Сервер 

Так  
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4. 

Лабораторія 

комп’ютерних 

технологій  

№ 4 (ауд 422, 

61 кв. м) 

Управління 

проектами в 

туризмі; 

Управління 

якістю 

туристичних 

послу 

15 

ІС, 

БЕСТМаркетин

г, ЛігаЗакон,  

Project-Expert 

7.0 Pro, 

AbbyFromReаde

r, 

MacromediaFlas

h, MS Project, 

OpenProj,  

Crypt4Free, 

ВИРТУОЗ – 

програмний 

комплекс 

комплексної 

автоматизації 

управління 

малих 

невиробничих 

підприємств в 

архітектурі 

Клієнт-Сервер 

Так  

5. 

Навчально-

тренінговий 

центр 

(комп’ютер-

ний) (ауд. 304; 

29,97 кв. м.) 

Іміджелогія 

та PR в 

туризмі; 

Інновації в 

туризмі; 

Туризмологі

я; 

Міжнародни

й туризм; 

Діловий 

туризм; 

Екскурсоло-

гія; 

Івентменедж

-мент 

15 

ІС,  

БЕСТ-

Маркетинг, 

Ліга-Закон,  

Парус-

підприємство 

Так  

 

Для проведення навчальних занять використовуються також інші 

технічні засоби:   

1. Магнітофони - 2 шт. (кафедра іноземних мов та інформаційно-

комунікаційних технологій). 

2. Телевізор – 3 шт. 
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3. Мультимедійні приставки до персональних комп’ютерів – 15 шт.  

4. Аудіо-відео система «домашній кінотеатр» 1 шт. (ауд. 307).  

В освітньому процесі Академії загалом використовується 38 навчальних 

приміщення для студентів. П’ять лекційних аудиторій обладнані стаціонарними 

комплектами візуалізації навчального контенту (мультимедійний проектор, 

персональний комп’ютер, екран), одна аудиторія обладнана плазмовою 

панеллю та персональним комп’ютером.  Також в наявності є вісім мобільних 

комплектів у складі мультимедійного проектора та персонального комп’ютера. 

Два комп’ютерні класи обладнані системою демонстрації монітора викладача 

на моніторах студентів, один комп’ютерний клас обладнаний стаціонарним 

мультимедійним проектором і екраном. Загалом це забезпечує одночасне 

використання в освітньому процесі 17 аудиторій із системами візуалізації 

навчального контенту, що становить 40% від загального фонду навчальних 

приміщень Академії, що відповідає  вимогам п. 34 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Заняття для студентів очної форми навчання проводяться у дві зміни 

обсягом 12 академічних годин в день і 60 годин, відповідно, за п’ять робочих 

днів на тиждень. Наявні в Академії чотири спеціалізовані комп’ютерні 

лабораторії з кількістю посадкових місць 15 осіб можуть забезпечити 

одночасове проведення занять у дві зміни протягом тижня у одному семестрі 

240 годин:  

60 годин * 4 = 240 годин. 

У відповідності до наведених розрахунків загальне тижневе 

навантаження занять в комп’ютерних лабораторіях із розрахунку на усі групи 

за ліцензованим обсягом у першому семестрі навчального року становить              

207 годин, а в другому семестрі 111 годин для студентів очної форми 

навчання, що менше наявних потужностей спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій. 

Заняття для студентів заочної форми навчання проводяться, зазвичай, у 

третю зміну  в робочі дні (4 години в день, 20 годин в тиждень), а також у три  

зміни у вихідні дні (16 годин в день, 32 години в тиждень), що становить разом 

52 години на тиждень. Тривалість навчальної сесії для студентів заочної форми 

навчання  відповідно до навчальних планів становить 3 тижні на семестр. 

Графіком освітнього процесу передбачено два періоди проведення сесій для 

різних курсів. Таким чином, наявні в Академії спеціалізовані комп’ютерні 

лабораторії можуть забезпечити проведення занять для студентів заочної 

форми навчання  протягом тижня у одному семестрі обсягом 416 годин:  

52 години * 4 * 2 = 416 годин. 

У відповідності до наведених розрахунків загальне тижневе 

навантаження занять в комп’ютерних лабораторіях із розрахунку на усі групи 

за ліцензованим обсягом у першому семестрі навчального року становить            

390 годин, а в другому семестрі 213 годин для студентів заочної форми 
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навчання, що менше наявних потужностей спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторій. 



141 

 

Таблиця 11.4.3 

 

Розрахунок достатності обладнання комп’ютерних лабораторій  для провадження освітньої діяльності  за 

усіма спеціальностями, освітніми рівнями та формами навчання 

 

№

з/п 

Найменуван

ня 

навчальної 

дисципліни 

відповідно 

до 

навчального 

плану 

С
п

ец
іа

л
ьн

о
ст

і 

С
ем

ес
тр

 в
и

к
л
ад

ан
н

я
 

Тижневе 

навантажен- 

ня 

лаборатор- 

них занять 

із 

розрахунку 

на одну 

групу, год 

Ліцензійний 

обсяг 

Наявна 

чисельність 

студентів 

Кількість груп 

для занять в 

комп’ютерних 

лабораторіях 

Тижневе 

навантаження 

занять в комп. лаб. 

із розрахунку на 

усі групи у 

непарних 

семестрах, год 

Тижневе 

навантаження  

занять в комп. 

лаб. із 

розрахунку  на 

усі групи у 

парних 

семестрах, год 

За 

наявн

ою 

кількі

стю 

студ 

За 

ліценз

овано

ю 

кількі-

стю 

студ. 

За 

наявно

ю 

кількіс

тю 

студ 

За 

ліцензов

аною 

кількі-

стю студ. 

За 

наявно

ю 

кількіс

тю 

студ 

За 

ліцензо

ваною 

кількі-

стю 

студ. 

Очн. 

ф.н. 

Заоч. 

ф.н. 

Очн. 

ф.н. 

Заоч. 

ф.н. 

Очн. 

ф.н. 

Заоч. 

ф.н. 

О. 

фн 

З. 

Фн 

О. 

фн 

З. 

фн 

О. 

фн 

З. 

фн 

О. 

фн 

З. 

фн 

О. 

фн 

З. 

фн 

О. 

фн 

З. 

фн 

1. Інформацій-

но-

комунікацій

ні технології 

Бакалавр/

усі 
1,2 2 7 370 370 82 44 5 2 24 18 10 14 48 126 10 14 48 126 
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2. Економіко-

математичні 

методи та 

моделі 

Бакалавр / 

Фінанси.., 

Підприєм

ництво…, 

Марке-

тинг, 

Менеджм

ент 

3,4 2 4 175 175 15 15 1 1 11 8 2 4 22 32 2 4 22 32 

3. Інформацій-

но-

аналітичні 

технології 

прийняття 

управлінсь-

ких рішень 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

3,4 1 1 30 30 0 3 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 

4. Методика 

підготовки 

аналітично-

го 

документу 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

3 1 2 30 30 0 3 0 1 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 

5. Порівняльні 

соціологічні 

дослідження 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

4 1 2 30 30 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 

6. Аналіз 

соціологіч-

ної 

інформації 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

5 2 1 30 30 4 3 1 1 2 1 2 1 4 1 0 0 0 0 

7. Методологія 

та практика 

розробки 

соціальних 

моніторин-

гів 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

5 2 2 30 30 4 3 1 1 2 1 2 2 4 2 0 0 0 0 
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8. Математичні 

та 

статистичні 

методи в 

соціологіч-

них 

досліджен-

нях 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

5 2 2 30 30 4 3 1 1 2 1 2 5 4 5 0 0 0 0 

9. Обробка та 

аналіз даних 

в пакетах 

ОСО та 

SPSS 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

6 2 7 30 30 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 2 7 4 7 

10. Соціальна і 

демографіч-

на 

статистика 

Бакалавр / 

Соціальна 

робота 

5 1 2 40 40 0 6 0 1 2 2 0 2 2 4 0 0 0 0 

11. Маркетинг і 

реклама в 

туризмі 

Бакалавр / 

Туризм 
6 1 2 20 20 0 7 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 2 2 

12. Інформаційн

і технології 

в 

правозасто-

совній 

діяльності 

Бакалавр / 

Право 
6 3 4 100 100 45 43 3 2 6 5 0 0 0 0 9 8 18 20 

13. АРМ 

бухгалтера 

Бакалавр / 

Фінанси, 

банківськ

а справа і 

страхуван

ня 

6 3 6 20 20 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 3 6 3 6 
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14. Інформацій-

не 

забезпечен-

ня 

професійної 

діяльності 

Бакалавр / 

усі 
7 2 4 370 370 35 68 2 4 24 18 4 16 48 72 0 0 0 0 

15. Електрон-

ний бізнес 

Бакалавр / 

Менеджм

ент 

7 2 5 115 115 2 10 1 1 7 5 2 5 14 25 0 0 0 0 

16. Оцінювання 

в соціальній 

роботі 

Бакалавр / 

Соціальна 

робота 

7 2 3 40 40 2 2 1 1 2 2 2 3 4 6 0 0 0 0 

17. Документо-

знавство та 

електронне 

документо-

знавство в 

туризмі 

Бакалавр / 

Туризм 
8 1 1 30 20 19 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 

18. Методи 

збору 

соціологіч-

ної 

інформації 

Бакалавр / 

Соціоло-

гія 

8 2 2 30 30 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 4 2 

19. Тренінг 

«Менеджме

нт малого 

бізнесу» 

Бакалавр / 

Фінанси..., 

Підприємни

цтво …, 

Маркетинг, 

Менедж-

мент, 

Туризм 

7 2 8 205 195 25 36 2 2 13 9 4 16 26 72 0 0 0 0 
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20. Управління 

проектами 

Магістр 

/Фінанси..., 

Підприємни

цтво …, 

Маркетинг, 

Менедж-

мент 

1 2 4 175 175 28 47 2 3 11 8 4 12 22 32 0 0 0 0 

21. Спеціалізова

ні 

інформацій-

но-

комп’ютерні 

технології 

Магістр / 

Соціальна 

робота 

1,2 2 4 40 40 0 5 0 1 2 2 0 4 4 8 0 4 4 8 

22. Стратегіч-

ний 

маркетинг 

Магістр / 

Маркетинг 
1 1 2 10 10 3 8 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 

23. Сучасні 

інформацій-

но-

комунікацій

ні технології 

у науковій 

та 

викладаць-

кій 

діяльності   

Доктор 

філософії / 

усі 

2 2 2 0 40 0 23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 

24. Управління 

науковими 

проектами 

Доктор 

філософії / 

усі 

2 2 2 0 40 0 23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1  2 

 
Разом         27 31 124 93 35 89 207 390 31 52 111 213 



146 

 

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ НА 2019/2020 н. р. 

 

Аналіз сучасного ринку праці свідчить про принципову зміну його 

професійно-кваліфікаційної структури, що вимагає від закладів вищої освіти 

трансформації освітнього простору. На сьогоднішній день: «Місія університетів 

охоплює не лише передачу знань та підготовку випускників, а й створення 

економічних та соціальних цінностей шляхом передачі технологій та 

комерціалізації результатів навчання і досліджень, тому основними складовими 

місії університетів є створення нових знань, дослідно-підприємницька 

діяльність, забезпечення соціального розвитку, інтернаціоналізація освітнього 

простору».
3
 Академія праці, соціальних відносин і туризму не є винятком у 

цьому контексті. Її освітня, наукова, соціальна, адміністративна, фінансова, 

господарська діяльність у 2019-2020 н. р мають пройти горнило жорстких змін 

спрямованих на досягнення якісно нового результату. 

 

Пріоритети Академії на 2019-2020  рік: 

підготовка нової освітньої стратегії розвитку Академії: 

 упровадити  модель  практико-орієнтованого  навчання  студентів 

(аудиторія – центри  компетентностей – бази  практик – робоче  місце)  на 

першому ступені здобуття вищої освіти з третього курсу. 

освітня діяльність: 

 підготовка якісно нового освітнього продукту з урахуванням вимог 

сучасного ринку праці (англомовні програми, діджеталізація масиву 

даних, формування цифрових навичок, вихід у сферу практики з 

конкретними кейсами реалізації тощо); 
 перевірити рівень  сформованості  загальних  та  спеціальних 

(предметних)  компетентностей  набутих  студентами  впродовж  

навчання  на першому  та  другому  курсах,  порівняти результати 

навчальних досягнень студентів першого курсу наборів 2018 та 2019 рр.; 

 підготовка міждисциплінарних магістерських програм та їх впровадження 

в навчальний процес; 
  запровадити пілотний проект перевірки магістерських робіт здобувачів 

денної форми навчання на плагіат; 
 постійно  практикувати опитування  роботодавців  щодо рівня 

сформованості  професійної  компетентності  випускників  Академії,  що 

приступили до роботи за фахом; 

 здійснити планову акредитацію 5 спеціальностей бакалаврського ступеню 

та 1 освітньої програми магістерського; 

 ліцензування підготовки іноземних громадян; 
                                                           
3
 Яцунь О.М. Доповідь «Місія і функції університетів: сучасні виклики та можливості для 

України»  на Круглому столі «Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові 

можливості для України», який відбувся 16 липня 2019 року в Національному педагогічному 

університеті ім. М. П.  Драгоманова 
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 оприлюднити на сайті усі освітні програми англійською мовою 

 розвиток програм мобільності для науково-педагогічних працівників та 

студентів 
наукова діяльність : 

 забезпечити  виконання  Порядку  планування,  моніторингу  та 

звітування  про  результати  реалізації  наукових  досліджень усіма   

структурними   підрозділами Академії; 

 переглянути  контракти  між  Академією  та  завідувачами кафедр з  

огляду виконання  наукової  діяльності  у  частинах:  друку  статей  у  

Scopus  /  Web  of  Science; підготовки  заявок  для  участі в колективних  

міжнародних  проектах  та отримання індивідуальних грантів; 

  розробити та впровадити нові форми мотивації співробітників до 

проведення досліджень, зокрема за грантовими програмами   

адміністративна діяльність:  

 переглянути традиційні підходи до підбору персоналу (перехід на 

індивідуальну форму контракту для працівників усіх структурних 

підрозділів Академії з чітко визначеними індикаторами результативності 

роботи та оплати за її виконання); 
 підготовка чітко оформлених посадових інструкцій для кожної посади 

передбаченої штатним розписом; 
 впровадження проектних програм з чітко визначеними результатами 

роботи та їх оцінкою в грошовому еквіваленті; 
 провести  моніторинг  задоволеності  персоналу  роботою  в Академії. 

інформатизація навчально-наукової та управлінської діяльності: 

 придбати  нову  комп’ютерну  техніку  (20  одиниць)  та прикладне 

програмне забезпечення для забезпечення освітнього процесу; 
 забезпечити доступ до системи дистанційного навчання Moodle з власних 

цифрових пристрої студентів м. Тбілісі та м. Батумі; 
 розробити план цифровізації освітнього процесу та наукових досліджень 

в Академії. 
 соціально-гуманітарна взаємодія та підвищення іміджу: 

 здійснювати  моніторинг  дотримання  статті  48 Закону  України «Про 

вищу освіту» щодо використання державної мовив освітньому процесі; 

 розробити нові форми евристичного ознайомлення студентів з діяльністю 

Федерації професійних спілок України; 

 підготувати нову редакцію Положення «Про органи студентського 

самоврядування в Академії»; 

 надати  допомогу Студентському  парламенту в розробці критеріїв  та  

здійсненні  моніторингу  діяльності  органів  студентського 

самоврядування. 

фінансово-господарська діяльність: 
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 здійснити заходи щодо диверсифікації освітніх послуг та їх вартості, що 

надаються Академією; 

 затвердити кошториси на надання освітніх послуг у 2020-2019 н. р., що 

відповідають реальним витратам; 

 переглянути кошториси на навчання для вступників                                                          

2019, 2018, 2017 років; 

 сформувати інвестиційні проекти з метою залучення зовнішніх інвесторів 

з метою залучення додаткового інвестування; 

 здійснити поточний ремонт даху (за кошти підрядчика згідно контракту) 

на навчальному корпусі Академії; 

 здійснити ремонт приміщення (перший поверх) для проведення івент-

заходів (з залученням коштів випускників Академії); 

 здійснити ремонт гідро комунікацій (2 стояки) в гуртожитку №1 (вул. 

Кільцева дорога 3-б); 

 з метою забезпечення безпеки мешканців гуртожитку №1 (вул. Кільцева 

дорога 3-б) встановити турнікет та впровадити пропускну систему.   
 


