
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання робочої групи щодо 

вдосконалення навчальних планів 

підготовки бакалаврів та магістрів 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

03.03.2020           

Голова засідання: Олійник О.І. 

Присутні: Чебоненко С.О., Звенигородський О.М., Ніщимна С.О., 

Тагієв С.Р., Ткаченко О.Г., Шумна Л.П., Пекарчук В.М., Боднар І.В., 

Мірошниченко О.М., Глушков В.О., Гончаренко О.Г., Доній Н.Є., 

Разумейко Н.С., Дрижак В.В., Борисенко І.В., Шендерук О.Б., Донець І.О., 

Крупко Я. М., Свириденко Н.М., Кирієнко А.І., Дрозд І.В., Остапенко Л.А., 

Назарко С.О., Васильченко О.С., Аніщенко В.О., Царюк С.В., Низовець О.М., 

Шамрук О.П. 

Секретар: Співак В.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців на 

першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність».  

 

1. Слухали: голову робочої групи, першого проректора Академії 

Олійника О.І., який повідомив, що робоча група має розглянути пропозиції 

щодо внесення змін до навчального плану підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

Виступили: 

- Разумейко Н.С., завідувач кафедри педагогіки та гуманітарних 

дисциплін, яка запропонувала з метою популяризації культури академічної 

доброчесності та плекання культури якості в академічному середовищі 

ввести на бакалаврських програмах Академії за всіма спеціальностями курс 

«Основи наукових досліджень та академічної доброчесності» обсягом 3 

кредити ECTS. 

- Васильченко О.С., голова курсантсько-студентського 

самоврядування Академії ДПтС, запропонував з метою унормування 

навантаження на здобувачів та збалансування структури навчального плану 

розглянути можливість вилучення з бакалаврської освітньої програми 

«Правоохоронна діяльність» курсових робіт із дисциплін «Цивільне та 

сімейне право», «Трудове право».  

- Скалюн Є.В., начальник філії Державної установи "Центр 

пробації" в Чернігівській області, запропонував в якості вибіркових 



дисциплін для здобувачів бакалаврської ОПП «Правоохоронна діяльність» 

ввести освітні компоненти, присвячені діяльності служби пробації («Правові 

основи пробації в Україні», «Методика реалізації пробаційних програм», 

«Психологічний супровід суб’єктів пробації», «Кейс-менеджмент в 

діяльності уповноважених органів з питань пробації»); 

- Дрозд І.В., начальник Державної установи «Чернігівський слідчий 

ізолятор», підполковник внутрішньої служби, який запропонував затвердити 

вищезазначені зміни.  

 

1. Вирішили одноголосно:  

1. Внести вищезазначені зміни до навчального плану підготовки 

фахівців на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність». 

2. Начальнику навчального відділу Співаку В.В. винести вищезазначені 

зміни до навчального плану на розгляд вченої ради Академії. 

 

 

Голова робочої групи, 

перший проректор Академії                        о/п            Олександр ОЛІЙНИК 

 

Секретар, 

начальник навчального відділу                  о/п            Володимир СПІВАК 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

засідання робочої групи щодо 

вдосконалення навчальних планів 

підготовки бакалаврів та магістрів 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

19.07.2020           

Голова засідання: Олійник О.І. 

Присутні: Чебоненко С.О., Звенигородський О.М., Ніщимна С.О., 

Тагієв С.Р., Ткаченко О.Г., Шумна Л.П., Пекарчук В.М., Боднар І.В., 

Мірошниченко О.М., Данильченко Т.В., Глушков В.О., Гончаренко О.Г., 

Доній Н.Є., Разумейко Н.С., Дрижак В.В., Борисенко І.В., Шендерук О.Б., 

Донець І.О., Крупко Я. М., Свириденко Н.М., Кирієнко А.І., Дрозд І.В., 

Остапенко Л.А., Назарко С.О., Васильченко О.С., Аніщенко В.О., 

Царюк С.В., Низовець О.М., Шамрук О.П. 

Секретар: Співак В.В. 

 

 

Порядок денний: 

2. Про внесення змін до освітньої програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

 

2. Слухали: гаранта освітньо-професійної програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Боднара І.В., який повідомив 

про те, що у зв’язку з прийняттям стандарту вищої освіти за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (Наказ МОН України від 30.04. 2020 р., № 578) необхідно внести зміни 

до відповідної освітньої програми Академії.  

 

 

Виступили: перший проректор Академії Олійник О.І., який зазначив, 

що пропоновані проектною групою зміни стосуються приведення 

бакалаврської ОПП «Правоохоронна діяльність» у відповідність до стандарту 

вищої освіти та відповідають стратегії і місії Академії ДПтС. 

 

 

2. Вирішили одноголосно:  

1. Винести вищезазначені зміни до освітньої програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 



спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на розгляд науково-

методичної та Вченої ради Академії ДПтС. 

 

 

Голова робочої групи, 

перший проректор Академії                   о/п                 Олександр ОЛІЙНИК 

 

Секретар, 

начальник навчального відділу            о/п                  Володимир СПІВАК 

  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання робочої групи щодо 

вдосконалення навчальних планів 

підготовки бакалаврів та магістрів 

Академії Державної пенітенціарної служби 

 

21.06.2021           

Голова засідання: Олійник О.І. 

Присутні: Чебоненко С.О., Звенигородський О.М., Ніщимна С.О., 

Тагієв С.Р., Ткаченко О.Г., Шумна Л.П., Пекарчук В.М., Боднар І.В., 

Мірошниченко О.М., Данильченко Т.В., Остапчук Л.Г., Гончаренко О.Г., 

Доній Н.Є., Разумейко Н.С., Дрижак В.В., Борисенко І.В., Шендерук О.Б., 

Донець І.О., Крупко Я. М., Свириденко Н.М., Кирієнко А.І., Дрозд І.В., 

Остапенко Л.А., Назарко С.О., Васильченко О.С., Аніщенко В.О., 

Царюк С.В., Низовець О.М., Шамрук О.П., Волков М. 

Секретар: Співак В.В. 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до освітньої програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

 

1. Слухали: гаранта освітньо-професійної програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Остапчук Л.Г., яка 

повідомила про те, що у зв’язку з необхідністю врахування змін у 

законодавстві, наукових досягнень та приведення ОПП у відповідність до 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 30.04. 

2020 р., № 578) необхідно внести зміни до відповідної освітньої програми 

Академії.  

 

Виступили: 

- Пекарчук В.М., який запропонував запровадити дисципліну 

«Європейський вимір України» (3 кредити ЄКТС) замість дисципліни 

«Історія України». 

- Разумейко Н.С., яка запропонувала запровадити дисципліну 

«Деонтологічні основи правоохоронної діяльності» (3 кредити ЄКТС) замість 

дисциплін «Етика юриста» та «Професійна етика». 

- Шумна Л.П., яка запропонувала запровадити дисципліну 

«Конституційне право та процес» (4 кредити ЄКТС) замість дисципліни 

«Конституційне право України». 

- Ніщимна С.О., яка запропонувала запровадити дисципліни 

«Адміністративний процес» (3 кредити ЄКТС) та «Адміністративна 

відповідальність» (3 кредити ЄКТС) замість дисципліни «Адміністративне 

судочинство». 



- Царюк С.В., який запропонував за рахунок скорочення дисципліни 

«Цивільне та сімейне право» (6 кредитів ЄКТС) запровадити дисципліну 

«Цивільне право» (4 кредити ЄКТС). 

- Тагієв С.Р., який запропонував запровадити дисципліну «Міжнародні 

стандарти захисту прав людини» (3 кредити ЄКТС) замість дисципліни 

«Міжнародне право». 

- Боднар І.В., який запропонував у якості вибіркових дисциплін 

запровадити дисципліни «Виконавче провадження» (3 кредити ЄКТС) та 

«Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства» (3 кредити 

ЄКТС). 

- Дрозд І.В., який запропонував ввести в межах викладання дисципліни 

«Інформатика» теми з основ кібербезпеки та відобразити це у назві 

дисципліни. У результаті дисципліна може мати назву: «Інформаційні 

технології та основи кібербезпеки» (3 кредити ЄКТС). 

- Волков М., який запропонував з метою унормування навантаження на 

здобувачів та збалансування структури навчального плану об’єднати 

дисципліни «Українська мова» (3 кредити ЄКТС) та «Основи загального та 

спеціального діловодства» (3 кредити ЄКТС). У результаті об’єднання 

дисципліна може отримати назву: «Українська мова та основи діловодства» 

(4 кредити ЄКТС). Також Волков М. запропонував об’єднати дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» (3 кредити ЄКТС) та «Основи охорони праці» (3 

кредити ЄКТС). У результаті об’єднання дисципліна може отримати назву: 

«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (4 кредити ЄКТС). 

- перший проректор Академії Олійник О.І., який зазначив, що 

запропоновані проектною групою зміни стосуються приведення 

бакалаврської ОПП «Правоохоронна діяльність» у відповідність до стандарту 

вищої освіти та відповідають стратегії і місії Академії ДПтС. 
 

1. Вирішили одноголосно:  

1. Винести вищезазначені зміни до освітньої програми «Правоохоронна 

діяльність» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на розгляд науково-

методичної та Вченої ради Академії ДПтС. 

 

 

Голова робочої групи, 

перший проректор Академії                   о/п                 Олександр ОЛІЙНИК 

 

Секретар, 

начальник навчального відділу            о/п                  Володимир СПІВАК 

 


