
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
(Вищий навчальний заклад. Ліцензія: АЕ № 527684) 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ  

З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ  

на освітню програму «Менеджмент (управління) житловим 
будинком (групою будинків)» 

1. Характеристика програми 

Спеціальність 073 Менеджмент 
Спеціалізація Менеджмент (управління) житловим будинком 

(групою будинків) 
Освітній рівень Спеціаліст 
Академічна кваліфікація Спеціаліст з менеджменту 
Професійна кваліфікація  Менеджер (управитель) житлового будинку (групи 

будинків) 
Термін навчання 1,5 років 
Вартість навчання 14500 грн 
Форма навчання заочна 
2. Умови вступу 

• Наявність вищої освіти за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст чи 
магістр; 
• Вступне випробування з економіки. 

3. Терміни прийому документів і зарахування 
Етапи вступної кампанії І потік ІІ потік 

Терміни прийому документів 11 – 20 липня 2016 р. 3 – 15 жовтня 2016 р. 
Терміни вступних випробувань 21-27 липня 2016 р. 17 – 22 жовтня 2016 р. 
Терміни зарахування до 12 серпня 2016 р. до 25 жовтня 2016 р. 
4. Документи для вступу 

• Заява на ім'я ректора про вступ до Академії. 
• Документ державного зразка про вищу освіту освітнього рівня  бакалавр, 

спеціаліст чи магістр (оригінал чи його копія завірена в установленому 
порядку). 
• Паспорт громадянина України,  військовий квиток або приписне свідоцтво.  
• Документи, що надають право на пільги. 
• Два конверти з домашньою адресою. 
• Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 



КОНТАКТИ 
Адреса: вул. Велика Окружна дорога, 3, м. Київ - 187, 03680, Україна 
Телефон приймальної комісії: +38044-5260664 
E-Mail: kovalenko@socosvita.kiev.ua 
www.socosvita.kiev.ua 
 
ПРИМІТКА 
Для навчання за вказаною освітньою програмою Центри зайнятості видають ваучери 
таким категоріям осіб: 
 особам віком старше 45 років,  страховий стаж яких становить не менше 15 

років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку; 
 особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової 

служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або 
Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, 
штату або за станом здоров’я до досягнення встановленого статтею 26 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного 
віку,за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб»; 
 особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні 

антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб»; 
 внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої 

роботи. 
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