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Розділ 1. Організація освітнього процесу та результати 

вступної кампанії у 2020 році 

 

1.1. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності 

 

2020 календарний рік був достатньо насичений в плані розвитку та 

незвичайним щодо формату функціонування Академії Державної 

пенітенціарної служби (далі – Академія), що пов’язаний з карантинними 

заходами через COVID-19.  

Згідно із Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», наказом МОН від 16.03.2020 № 406  

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-

19» Академією запроваджено гнучкий (дистанційний) режим роботи 

науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників, а також 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 

режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04.10.2006 року № 359. 

Попри складну ситуацію, що пов’язана зі зміною умов праці через 

карантинні заходи, Академією виконані основні завдання щодо здійснення 

освітньої діяльності за всіма напрямками та рівнями підготовки здобувачів 

вищої освіти, щодо наукового супроводу подальшого реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України та вдосконалення 

наукової діяльності, міжнародного співробітництва, а також щодо зміцнення 

матеріально-технічна бази Академії. 

Так, діяльність Академії у 2020 році здійснювалась відповідно до вимог 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України та інших документів, що визначають освітню 

діяльність Академії, з метою підготовки фахівців для органів та установ 

виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України 

(далі – ДКВС України) та інших юридичних інституцій. 

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№ 2 (19).2.188 від 28.01.2020 року було акредитовано магістерську освітню 

програму «Правоохоронна діяльність», акредитація якої проходила в грудні 

2019 року. 

Навесні 2020 року в Академії проходила акредитація освітніх програм 

за спеціальностями 081 «Право» та 053 «Психологія» (остання в режимі 

онлайн). За результатами роботи експертних груп, суттєвих недоліків не було 

виявлено і рішеннями НАЗЯВО від 26.05.2020 року (протокол № 9 (26)) та 

від 16.06.2020 року (протокол № 11 (28)) обидві освітні програми було 

успішно акредитовано на 5 років. 

Внесено зміни до держзамовлення, за результатами яких в Академії 

відновлено державне замовлення зі спеціальності 081 «Право» на першому 
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(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях, а також отримано 

державне замовлення на підготовку докторів філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» та на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 

053 «Психологія». 

Обсяги державного замовлення на 2020 рік становили: 

1. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

– 051 «Економіка» (в обсязі 20 осіб – за денною формою навчання та 10 

осіб – за заочною формою навчання); 

– 053 «Психологія» (в обсязі 25 осіб – за денною формою навчання та 

15 осіб – за заочною формою навчання); 

– 081 «Право» (в обсязі 25 осіб – за денною формою навчання); 

– 262 «Правоохоронна діяльність» (в обсязі 150 осіб – за денною 

формою навчання та 50 осіб – за заочною формою навчання). 

2. На другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

– 053 «Психологія» (в обсязі 5 осіб – за денною формою навчання); 

– 081 «Право» (в обсязі 7 осіб – за денною формою навчання); 

– 262 «Правоохоронна діяльність» (в обсязі 20 осіб – за денною 

формою навчання та 20 осіб – за заочною формою навчання). 

3. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: 

– 081 «Право» (в обсязі 5 осіб – з відривом від виробництва). 

У проєкті змін до державного замовлення на 2021 рік заплановано 

50 місць на денну форму навчання за спеціальністю 081 «Право» для 

студентів з числа цивільних осіб, які мають навчатись за цільовими 

направленнями з Міжрегіональних управлінь з питань виконання 

кримінальних покарань Міністерства юстиції України та Департаменту з 

питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. 

Після закінчення навчання в Академії, вищезазначені особи будуть 

розподілені на роботу в Державну установу «Центр пробації».  

 

1.2. Контингент курсантів, студентів, слухачів, аспірантів 

 

Всього в Академії Державної пенітенціарної служби навчається 

1285 осіб. 

Крім того, за 2020 рік 426 осіб начальницького складу пройшли 

первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації в Академії та 

отримали відповідні сертифікати. 

Протягом навчання для вказаних категорій слухачів організовувались 

зустрічі з керівництвом факультету, де піднімались питання якості навчання, 

зовнішнього вигляду, дотримання правил носіння форменого одягу, правил 

проживання у гуртожитку та інші організаційні питання. 

Для проведення занять з курсантами, студентами, слухачами 

використовувався навчальний корпус № 1, (вул. Гонча, 34), в якому 

обладнано 26 навчальних аудиторій, в яких читались лекції, проводилися  

семінарські та практичні заняття, контрольні заходи (заліки та іспити), 
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науково-практичні заходи (конференції, семінари, круглі столи тощо); 

4 спортивні зали (загальна, для боротьби та рукопашного бою, тренажерна 

зала); медична амбулаторія, стрілецький тир, службові кабінети науково-

педагогічних працівників. 

Для проведення занять з курсантами факультету пробації та слухачами 

військової кафедри використовувалися аудиторії навчального корпусу № 2 

(вул. Шевченка, 103), де обладнано 9 навчальних аудиторій. 

Начальні заняття для студентів та слухачів також проводились в 

навчальному корпусі № 3, (вул. Музична, 2а), де введено в експлуатацію 

також 8 навчальних аудиторій, спортивна зала та актова зала. 

В Академії функціонують 10 кафедр: кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології; теорії та історії держави і права, 

конституційного права;  адміністративного, цивільного та господарського 

права і процесу; тактико-спеціальної підготовки; економіки та соціальних 

дисциплін; педагогіки та гуманітарних дисциплін; психології; іноземних мов; 

фізичної підготовки; військової підготовки. 

Усього по Академії у 2019–2020 навчальному році навчальне 

навантаження становило 44 488 годин. 

З 2018 року в Академії функціонує кафедра військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу для забезпечення 

Збройних сил України, інших військових формувань необхідною кількістю                                            

громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження 

військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, 

проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил України 

та інших військових формувань, а також реалізації права громадян на рівні 

можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і 

навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку у 

мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої 

професійної діяльності.  

Кафедра військової підготовки здійснила перший випуск. Присягу на 

вірність народу України 21 серпня 2020 року склали 122 студенти, з них 30 

дівчат. А загалом 130 випускників отримали звання «молодший лейтенант» 

запасу Збройних сил України. 

Станом на сьогоднішній день на кафедрі проходять військову 

підготовку курсанти та студенти Академії, студенти інших закладів вищої 

освіти міста Чернігова, а також громадяни України, які здобули освітній 

рівень не нижче бакалавра та виявили бажання на добровільних засадах 

проходити військову підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

Перший рік навчання – 89 осіб, другий рік навчання – 68 осіб. 

Заняття з громадянами проводять досвідчені офіцери запасу, які мають 

оперативно-тактичний рівень військової освіти та досвід проходження 

військової служби в органах військового управління не менше п’яти років.  

Кафедра активно удосконалює матеріально-технічну базу, що 

використовується для забезпечення повсякденної діяльності та організації 

освітнього процесу. Протягом 2020 року кафедрою отримані навчальні 
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зразки стрілецької зброї, озброєння бойових машин, ваговий макет БТР-70, 

іншого військового майна, яке застосовується підрозділами Сухопутних 

військ Збройних Сил України при веденні бойових дій.     

Для проведення практичних занять з предметів програми військової 

підготовки за погодженням з командувачем військ оперативного 

командування «Північ» використовується матеріально-технічна база 

військових частин Чернігівського гарнізону, а також 242 загальновійськовий 

полігон (селища Гончарівське), що сприяє підготовці висококваліфікованих 

військових фахівців, які затребувані у військових частинах Збройних сил 

України та інших військових формуваннях. Кафедра тісно співпрацює з 

командуванням військових частин щодо питання працевлаштування 

громадян, які проходять військову підготовку на кафедрі військової 

підготовки та виявили бажання проходити військову службу за контрактом в 

частинах Збройних Сил України та інших військових формуваннях. 

Кафедра військової підготовки Академії є єдиним військовим 

навчальним підрозділом закладу вищої освіти у Чернігівській області і, 

враховуючи територіальну близькість розташування області до країни-

агресора, відіграє важливу роль у питанні зміцнення обороноздатності 

держави на північному напрямку. 

 

1.3. Якість підготовки фахівців 

 

Система забезпечення якості вищої освіти в Академії відповідає 

вимогам Закону України «Про вищу освіту» та складається: 

– із системи забезпечення вищими навчальними закладами якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості);  

– системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів та якості вищої освіти;  

– системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

У форматі діяльності нашого закладу вищої освіти викликає інтерес і є 

актуальною саме перша позиція, тобто система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. 

Так, в Академії продовжує діяти Положення про систему забезпечення 

Академією Державної пенітенціарної служби якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення), яке схвалене 

вченою радою навчального закладу 10 травня 2016 року (протокол № 7), та 

затверджене наказом по Академії №212 від 27.05.2016 року. 

Нормами Положення, яке за своєю сутністю відповідає основним 

вимогам Закону України «Про вищу освіту», визначено, що система 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, тобто 

система внутрішнього забезпечення якості, передбачає здійснення наступних 

процедур і заходів:  
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–  визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

–  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

–  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу (здійснюється 

відповідно до окремого Положення) та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному web-сайті вищого навчального закладу, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

–  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;  

–  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі, самостійної роботи курсантів (студентів), 

за кожною освітньою програмою; забезпечення наявності інформаційних 

систем для ефективного управління освітнім процесом;  

–  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;  

–  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти та інших процедур і заходів.  

Критеріями якості освітнього процесу є:  

–  наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, 

робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу, програм та робочих 

програм із навчальних;  

–  відповідність змісту навчальних планів і робочих програм вимогам 

освітньо-професійних програм та стандартам вищої освіти; 

–  відповідність розкладу занять структурно-логічній схемі;  

–  відповідність елементів освітнього процесу (лекцій, семінарів, 

практичних занять тощо) затвердженим планам та програмам;  

–  комплектність і достатність методичного забезпечення дисциплін, 

достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль 

якості знань здобувачів вищої освіти, якості освітнього процесу, їх аналіз), 

оперативність прийняття і реалізації корегуючих засобів. 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснюється на кількох 

рівнях: 

1. Науково-педагогічними працівниками – за допомогою поточного, 

проміжного і підсумкового контролю. 

2. Начальниками (завідувачем) кафедри – за допомогою: 

– перевірки виконання навчальної, навчально-методичної, 

організаційно-методичної роботи, про що повинні бути зроблені записи в 

індивідуальних планах викладачів, у річних звітах викладачів та у 

протоколах засідань кафедр; 

– перевірки підготовки науково-педагогічними працівниками 

навчальних та робочих навчальних програм відповідно до вимог МОН 

України, формування навчально-методичного комплексу забезпечення 

кожної дисципліни кафедри; 

– відвідування упродовж навчального року всіх типів занять: лекцій, 
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практичних занять, семінарських занять, консультацій тощо. Відвідування 

занять кожного науково-педагогічного працівника проводиться не менше ніж 

один раз на рік. Висновки відвідування фіксуються в журналі контрольних та 

взаємних відвідувань занять начальником (завідувачем) кафедри; 

– проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях 

кафедр; 

– взаємовідвідування (кожен науково-педагогічний працівник повинен 

відвідати не менше 2-х занять упродовж навчального року), зробити 

відповідні записи в журналі контрольних та взаємних відвідувань занять 

кафедри. 

3. Контроль на рівні факультету, навчального відділу здійснюється за 

допомогою: 

– перевірки організації освітнього процесу кафедрами: формування 

навчального навантаження кафедр, якості рівномірного розподілу 

навантаження (в тому числі громадського) між науково-педагогічними 

працівниками; 

– регулярного контроль дотримання розкладу навчальних занять 

науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти; 

– відвідування занять науково-педагогічних працівників; 

– контроль дотримання вимог до документального оформлення 

результатів поточного, проміжного та підсумкового контролю; 

– регулярних звітів (не менше одного разу на навчальний рік) 

начальників (завідувачів) кафедр на вченій раді; 

– опитування учасників освітнього процесу; 

– перевірки готовності  навчально-методичної документації згідно з 

номенклатурою справ кафедр. 

4. Контроль на рівні ректорату проводиться шляхом перевірки: 

– наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та 

робочих навчальних планів із кожної спеціальності навчального підрозділу; 

– наявності затверджених у встановленому порядку графіків 

освітнього процесу; 

– відповідності змісту навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін встановленим вимогам; 

– наявності робочих програм із дисциплін та їх відповідність 

елементам освітнього процесу (лекції, семінари, практичні, самостійна 

робота тощо); 

– відповідності розкладу занять структурно-логічній схемі підготовки; 

– комплектності і достатності методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни (дидактичні матеріали для проведення лекцій та 

семінарських, практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної 

роботи тощо); 

– дотримання вимог до документального оформлення результатів 

поточного та підсумкового контролю; 

– наявності організаційно-методичного забезпечення всіх видів 

практик, передбачених навчальними планами; 
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– якості організаційно-методичного забезпечення проведення атестації 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти 

відповідно до встановлених вимог, дотримання всіх вимог до 

документального забезпечення атестації;  

– контрольних відвідувань занять керівництвом Академії. 

У 2020 році Академією було здійснено випуск 394 молодих фахівців. За 

результатами випуску кількість відмінників, які отримали червоний диплом, 

складає 16 чоловік (4%), з них 13 чоловік (3%), які навчалися за денною 

формою. 

Одним з вагомих напрямків забезпечення якості освітнього процесу в 

Академії стало виконання рекомендацій отриманих від Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, отриманих під час акредитації 

освітніх програм «Право» та «Психологія» на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти, а також «Правоохоронна діяльність» на другому 

(магістерському) рівні.  

У зв’язку з організаційно-штатними змінами та на підставі наказу 

Міністерства юстиції України «Про затвердження структури та штату 

Академії Державної пенітенціарної служби» № 650/К від 13 лютого 2020 

року структурно-штатний підрозділ аспірантура Академії була 

перейменована в ад’юнктуру (аспірантуру) Академії. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 

2020 р. № 616 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів у 2020 році» Академія Державної пенітенціарної 

служби отримала право на підготовку науково-педагогічних кадрів на 

третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» в 

ад’юнктурі за рахунок видатків державного бюджету в обсязі 5 осіб. 

Відповідно до наказів № 476/ОД від 31.10.2020 р., № 477/ОД від 

31.10.2020 та № 478/ОД від 31.10.2020 до ад’юнктури (аспірантури) Академії 

Державної пенітенціарної служби (далі – Академія) було зараховано 20 осіб 

(таблиця 1) та призначено наукових керівників з числа науково-педагогічних 

працівників кафедр Академії (витяг з протоколу від 26 жовтня 2020 р. № 18 

засідання кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу; витяг з протоколу від 27 жовтня 2020 р. № 15 засідання кафедри 

кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології; витяг з 

протоколу від 27 жовтня 2020 р. № 12 засідання кафедри теорії та історії 

держави і права, конституційного права). 

Станом на 15.11.2020 в ад’юнктурі (аспірантурі) навчаються 68 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які успішно виконують 

освітньо-наукову та наукову програму за спеціальністю 081 «Право».  

В період з 23.10.2020 р. по 28.10.2020 р. на кафедрах за якими 

закріплені аспіранти була проведена річна атестація. 

02.07.2020 р. до Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти Академією було подане повідомлення та прийнята заява про наміри 
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проведення акредитації освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії (PhD). 

Подані пропозиції та внесено ряд змін в положення, які стосуються 

освітнього процесу, діяльності ад’юнктури (аспірантури). 

Теми дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання та 

індивідуальні плани наукової роботи аспірантів заслухали, обговорили та 

схвалили на кафедрах адміністративного, цивільного та господарського права 

і процесу, кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, 

тактико-спеціальної підготовки. 24 грудня 2020 року на засіданні вченої ради 

Академії теми дисертаційних досліджень та індивідуальні плани наукової 

роботи аспірантів 2020 року набору були затверджені. 

 

1.4. Профорієнтаційна робота 

 

На сьогодні проблеми та перспективи організації профорієнтаційної 

роботи в Академії виходять із сучасних потреб ДКВС України та закладу 

вищої освіти, орієнтуючись на потреби ринку праці та враховуючи різні 

фактори впливу на формування контингенту курсантів та студентів, постійно 

контролюються з боку керівництва Академії. 

Світова пандемія COVID–19 внесла свої корективи у функціонування 

сфери вищої освіти, а введення карантинних заходів викликало певні 

труднощі в проведенні профорієнтаційної роботи та початку вступної 

кампанії, подолання яких було вирішено в Академії за рахунок застосування 

інтерактивних онлайн технологій. 

Профорієнтаційна робота в Академії проводилась протягом усього 

календарного року.  

В звітний період профорієнтаційна кампанія для залучення майбутніх 

абітурієнтів та створення позитивного іміджу закладу вищої освіти 

проводилася у співпраці з засобами масової інформації, що охоплювало 

присутність: 

– в  радіо ефірі (Обласне радіо UAЧернігів, Fm-станції: Люкс радіо, 

Шансон, Релакс радіо);  

– в телеефірі («Дитинець», «UA:Чернігів», «Новий Чернігів», 

«Челайн»);  

– в друкованих ЗМІ (обласна газета Деснянська правда, міська газета 

Сім днів, Закон і Обов’язок, газета Весть, Спецкор регіон). 

Для якісного забезпечення профорієнтаційної роботи та візуальної 

ідентифікації було підготовлено макети  та виготовлено інформаційно-

рекламну продукцію, а саме: довідник Абітурієнта, квартальний календар, 

плакати А4 про дні відкритих дверей, календар кишеньковий, папки та ручки 

з логотипами та адресою офіційного web-сайту, флаєр рекламний, 3 кроки 

вступу в Магістратуру. Для більшої наочності та розуміння майбутніми 

абітурієнтами всіх етапів вступної кампанії були виготовлені інформаційні 

листівки «5 кроків» як для майбутніх студентів, так і для курсантів. На розі 

вулиць Гонча та проспекту Перемоги та по проспекту Миру (в’їзд до м. 
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Чернігів, Чернігівський завод будівельних матеріалів) замовлено для 

розміщення рекламу про навчальний заклад на біг-бордах в червні-липні 

2020 року. 

Для охоплення більшої аудиторії була розроблена та замовлена 

реклама в друкованому каталозі для майбутніх абітурієнтів «Освіта для 

кожного» виданий накладом 10 тисяч примірників. Даний збірник 

розповсюджувався в першому півріччі серед випускників шкіл м. Чернігів, 

м. Ніжин, м Конотоп, м. Коростень, м. Бердичів, м. Коростишев, м. Прилуки, 

Броварський р-н, Переяслав-Хмельницький р-н, Яготинський р-н, Києво-

Святошинський р-н, Обухівський р-н, Вишгородський  р-н, м. Київ а також 

цифро версія збірника розповсюджувалась у 55 фейсбук-групах. 

У період очного навчання на початку року з метою інформування 

абітурієнтів щодо особливостей навчання та вступу в Академію для 

старшокласників шкіл було проведено профорієнтаційні зустрічі в школах та 

«День відкритих дверей» – в Академії 29 лютого 2020 року. Інформація щодо 

проведення «Дня відкритих дверей» розповсюджувалась за допомогою 

рекламних роликів на радіо, розміщення афіш у навчальних закладах міста й 

області, а також за допомогою Інтернет-ресурсів. Нововведенням стала 

організація тематичних інформаційних майданчиків спільно з кафедрами, 

що, в свою чергу, дало можливість більш змістовно поспілкуватись і 

відповісти на питання з майбутніми абітурієнтами.   

У всі діючі установи виконання покарань та слідчі ізолятори, а також 

Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції України (загалом 135 установ) були надіслані 

інформаційні пакети з рекламно-іміджевою продукцією, що містила всю 

необхідну інформацію для комплектуючих органів, щодо вступу на навчання 

в Академію у 2020 році. Представники яких, в свою чергу, проводили 

профорієнтаційну роботу на місцях. Також всім представникам установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів, які перебували на курсах 

підвищення кваліфікації перед від’їздом надавалась рекламно-інформаційна 

продукція щодо набору абітурієнтів. Необхідно зазначити, що курсанти, які 

знаходились на навчальній практиці в установах виконання покарань та 

слідчих ізоляторах, були залучені до профорієнтаційної роботи в регіонах. 
У лютому 2020 року у всіх Міжрегіональні управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України 

представниками Академії була проведена нарада з керівниками відділів 

(секторів) по роботі з персоналом установ виконання покарань і слідчих 

ізоляторів з метою організації вступної кампанії 2020 року до Академії та 

якісного добору на навчання, при цьому всі учасники також отримали 

інформаційні пакети з рекламно-іміджевою продукцією. 

В епоху діджиталізації все більше, як джерело інформації, 

використовують інтернет-ресурси, які під час карантинних заходів стали 

основними (офіційний веб-сайт, групи Академії в соціальних мережах 

(Фейсбук, Інстаграм)). У зв’язку з цим постійно проводилась робота з 

висвітлення діяльності закладу вищої освіти (290 статей) та інформування 
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потенційних абітурієнтів з питань вступу та особливостей навчання і 

запрошення на Дні відкритих Дверей.  

Протягом 2020 року пріоритетним став новий напрямок роботи – 

таргетингова реклама в мережі Фейсбук та Інстаграм, як реалізація одного з 

напрямів роботи, що був запланований на цей рік. Під час дії таргетингу 

рекламувалось: Академія, кафедра військової підготовки та вступна 

кампанія. Статистика одного періоду таргетингу (30 днів при мінімальному 

рекламному бюджеті) показує охоплення унікальної аудиторії більше 

35 тисяч осіб, з них 630 – активні (перейшли на офіційну сторінку Академії), 

що збільшило кількість звернень і запитів щодо умов вступу. 

В умовах карантинних обмежень було запроваджено нові нестандартні 

форми профорієнтаційної кампанії. Так, з використанням соціальних мереж 

(Фейсбук, Інстаграм, Ютуб), а також сайту для проведення альтернативного 

Дня відкритих дверей Академії проведено серію онлайн зустрічей із 

представниками різних підрозділів закладу вищої освіти, під час яких  

глядачі інформувалися та отримували відповіді на запитання щодо вступу у 

2021 році, особливостей і специфіки навчання, проживання тощо (5700 

переглядів у фейсбуці, 4600 – інстаграмі). Восени 2020 року для можливості 

ознайомлення майбутніми абітурієнтами та їх батьками, не виходячи з дому, 

з матеріально-технічною та аудиторною базою трьох навчальних корпусів та 

гуртожитків Академії був створений та розміщений на офіційній сторінці 

Академії віртуальний тур.  

 

1.5. Робота приймальної комісії 

 

Робота приймальної комісії у 2020 році була організована відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальний 

військовий обов’язок і військову службу», «Про Державну кримінально-

виконавчу службу України», Умов прийому до закладів вищої освіти у 

2020 році, Положення про приймальну комісію та Правил прийому до 

Академії  у 2020 році. 

Для здійснення прийому вступників до Академії проводились такі 

заходи: 

– розроблені та затверджені Правила прийому до Академії відповідно 

до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2020 році; 

– взято участь у онлайн семінарах-нарадах, організованих 

Міністерством освіти і науки України, щодо роз’яснень Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти в Україні у 2020 році; 

– підготовлені накази для забезпечення роботи приймальної комісії, в 

яких було визначено склад приймальної комісії та склад функціональних 

підрозділів приймальної комісії; 

– розроблені та затверджені у встановленому порядку програма 

співбесіди та програми вступних випробувань; 

– підготовлено та затверджено розклад вступних випробувань на денну 

та заочну форми навчання; 
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– організовано та проведено 41 засідання приймальної комісії; 

– підготовлено документацію, необхідну для проведення вступних 

випробувань та конкурсу вступників за сертифікатами Українського центру 

оцінювання якості освіти та середнім балом документа про освіту. 

Під час вступу до Академії особові справи абітурієнтів формувалися в 

кадрових підрозділах Міжрегіональних управлінь з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.  

Протягом вступної кампанії всі питання, пов’язані з прийомом до 

Академії, вирішувались приймальною комісією. Інформація про правила 

прийому, ліцензійні обсяги, розклад вступної кампанії тощо своєчасно 

оприлюднювалась на web-сайті Академії. Рішення приймальної комісії 

своєчасно доводились до відома вступників як усно, так і за допомогою 

засобів унаочнення. 

Основними завданнями у сфері освітньої діяльності 

Академії у 2021 році є: 

– організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

– організація роботи кафедри військової підготовки; 

– вивчення питання про введення нових спеціальностей для підготовки 

фахівців залежно від потреб органів і установ виконання покарань та служби 

пробації; 

– вивчення питання щодо забезпечення академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти в Академії та налагодження міжнародних зв’язків з 

із зарубіжними закладами вищої освіти;  

– введення в експлуатацію нових навчальних аудиторій та оновлення і 

модернізація наявного аудиторного фонду; 

– розробка навчальних планів і програм з урахуванням міжнародних 

стандартів, державних стандартів вищої освіти, затверджених МОН України 

та рекомендацій у галузі освіти; 

– сприяння впровадженню в освітній процес інформаційних 

технологій, забезпечення процесу технічним обладнанням та матеріалами; 

– інтегрування освітнього процесу з науковими дослідженнями; 

– зміцнення кадрового забезпечення освітнього процесу в Академії 

шляхом залучення до проведення занять фахівців-практиків, написання та 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 

доктора наук науково-педагогічними працівниками Академії, а також 

отримання ними вчених звань доцента та професора; 

– проходження акредитації освітньої програми підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 081 «Право» (20 осіб) та проходження акредитації 

освітньої програми для підготовки магістрів за спеціальністю 053 

«Психологія» (10 осіб); 

– запровадження в освітній процес елементів дистанційного та 

змішаного навчання; 

– зміцнення матеріальної бази освітнього процесу, зокрема 

забезпечення технічним оснащенням дистанційного освітнього процесу;  



 

 

14 

– залучення роботодавців, випускників та інших стейкхолдерів до 

процесу розробки й перегляду освітніх програм Академії, а також контролю 

якості освітнього процесу; 

– зміцнення культури академічної доброчесності в академічній 

спільноті; 

– систематична профорієнтаційна робота з випускниками закладів 

середньої освіти Чернігівщини та інших регіонів України; 

– вдосконалити взаємодію зі ЗМІ та громадськістю стосовно питань 

організації вступної кампанії в Академії у 2021 році; 

– виготовлення друкованої рекламної продукції для супроводження 

процесу набору абітурієнтів у 2021 році; 

– організація та проведення для випускників закладів середньої освіти 

України «Днів відкритих дверей». 
 

Розділ 2. Науково-дослідна діяльність Академії 

 

2.1. Кадровий склад наукових та науково-педагогічних працівників 

Академії 

 

Належна якість підготовки фахівців та проведення науково-дослідної 

роботи забезпечується кадровим складом наукових та науково-педагогічних 

працівників Академії відповідно до ліцензійних умов та державних вимог до 

акредитації спеціальностей (напрямів). 

В Академії працює 107 наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників. Із них 4 особи, які мають Почесні звання України; 2 особи, які 

мають Почесні спортивні звання України; 19 докторів наук; 51 кандидат 

наук; 7 осіб мають вчене звання професор; 27 осіб мають вчене звання 

доцент; 1 співробітник має вчене звання – старший науковий співробітник. 

 

2.2. Показники наукової діяльності 

 

Наукову роботу персоналу Академії було організовано відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства юстиції України, Статуту Академії, Концепції 

наукової діяльності Академії на 2016–2021 роки, Положення про організацію 

освітнього процесу в Академії, рішень вченої ради Академії, наказів та 

розпоряджень ректора Академії, Положення про відділ наукової роботи та 

міжнародної діяльності Академії та плану науково-дослідної роботи й плану 

основних заходів Академії. 

Складовими науково-дослідної роботи були: 

– зв’язок науки й освітнього процесу в Академії; 

– проведення фундаментальних наукових досліджень згідно з темами 

науково-дослідних робіт, що мають державну реєстрацію та закріплені за 

кафедрами Академії; 
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– взаємодія із закладами вищої освіти та науковими установами (у т. ч. 

закордонними); 

– навчання наукових і науково-педагогічних працівників Академії в 

аспірантурі та докторантурі; 

– захист дисертаційних досліджень; 

– участь наукових і науково-педагогічних працівників Академії в 

міжнародних, міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах 

тощо; 

– робота наукових гуртків кафедр в межах Наукового товариства 

курсантів, студентів, молодих учених Академії; 

– видання монографій, навчально-методичних посібників, наукових 

статей. 

Варто наголосити, що зважаючи на сучасні виклики, більшість 

науково-практичних заходів комунікативного характеру, які організовувала 

та у проведенні яких брала участь Академія у 2020 р., було проведено з 

дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва (далі – 

ВНДМС) Академії співпрацює з факультетами, кафедрами, аспірантурою та 

іншими структурними підрозділами Академії в частині, що стосується 

організації та проведення наукових досліджень і науково-практичних заходів 

різного рівня (науково-практичних конференцій, круглих столів, науково-

практичних семінарів тощо), до участі в яких залучаються вітчизняні та 

зарубіжні вчені, представники наукових установ та організацій, органів та 

установ виконання покарань.  

За результатами проведення науково-практичних заходів, 

передбачених планом основних заходів Академії, співробітниками ВНДМС 

здійснюється редагування та підготовка матеріалів учасників цих заходів до 

друку. 

За звітний період, з метою перевірки дотримання принципів 

академічної доброчесності, на основі укладеного договору з ТОВ 

«Антиплагіат», здійснювалася перевірка наукових, навчально-методичних, 

кваліфікаційних робіт на академічний плагіат. 

Для презентації результатів наукових досліджень, Академія в 2017 році 

стала засновником та видавцем двох друкованих періодичних видань – 

наукових журналів «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. 

Завтра»; «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право», а в 2018 році – 

наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та 

поведінкові науки».  До редакційних колегій цих наукових друкованих 

видань входять як вчені Академії, України, так і зарубіжних країн. 

На виконання вимог щодо включення цих наукових журналів Академії 

до Переліку наукових фахових видань України були здійснені необхідні 

заходи: 
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1) вдосконалені самостійні web-сайти наукових журналів українською 

та англійською мовами (інформація про наукові видання, умови 

розповсюдження та доступу, політику наукових видань, склад редакційних 

колегій, процедуру рецензування та дотримання редакційної етики, порядок 

оформлення та подання публікації для оприлюднення, ліцензійний договір на 

використання твору, що підписується автором (всіма співавторами) статті, 

що подана до редколегії журналу, архів усіх випусків, доступ до кожної 

статті відповідно до змісту випусків наукових видань):  

– науковий журнал Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Право» (http://sjlaw.academysps.edu.ua та 

http://sjlaw.academysps.edu.ua/an/home); 

– науковий журнал Академії «Кримінально-виконавча система: Вчора. 

Сьогодні. Завтра» (http://sjcriminal.academysps.edu.ua та 

http://sjcriminal.academysps.edu.ua/an/home); 

– науковий журнал Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Освіта. Соціальні та поведінкові науки» (http://sjeducation.academysps.edu.ua 

та http://sjeducation.academysps.edu.ua/an/home); 

2) отримано міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object 

Identifier) для друкованих періодичних видань «Науковий вісник Сіверщини. 

Серія: Право» (№ 1 (9) 2020, № 2 (10) 2020, № 3 (11) 2020), «Кримінально-

виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» (№ 1 (7) 2020, № 2 (8) 2020) та 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» 

(№ 1 (4) 2020, № 2 (5) 2020); 

3) науковий журнал Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Право» та науковий журнал Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: 

Освіта. Соціальні та поведінкові науки» увійшли до двох міжнародних 

наукометричних баз, а саме: Ulrich’s Periodicals Directory та ERIH PLUS.  

Відповідно до Плану основних заходів Академії, а також на виконання 

інших завдань за напрямом наукової роботи й міжнародної співпраці, 

організовано та проведено загальноакадемічні науково-практичні заходи: 

1) заочну міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні 

питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових 

наук – 2020» (Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.); 

2) заочну міжнародну науково-практичну конференцію «Гуманітарна 

наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та 

поведінкових наук» (Чернігів, 06 листопада 2020 р.); 

3) VІ заочну науково-практичну конференцію «Кримінально-виконавча 

система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» 

(Чернігів, 27 листопада 2020 р.). 

Як співорганізатор Академія долучилася до участі у: 

– І Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів та 

викладачів закладів вищої освіти «Травневі правові читання», яку було 

проведено спільно на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (07 травня 2020 р.); 

http://sjlaw.academysps.edu.ua/
http://sjlaw.academysps.edu.ua/
http://sjcriminal/
http://sjeducation.academysps.edu.ua/
http://sjeducation.academysps.edu.ua/an/home/
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– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні і світі», яку було проведено спільно на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (29 травня 2020 р.); 

– Міжнародній науковій он-лайн конференції «Актуальні питання 

розвитку суспільства в умовах турбулентності» (Вища школа економіки і 

менеджменту суспільного управління, м. Братислава (Словаччина)) 

(30 травня 2020 р.); 

– ІІІ Міжнародній науковій конференції «Сучасні інноваційні та 

інформаційні технології у розвитку суспільства» (Вища технічна школа в 

Катовіце (Польща)) (3–4 липня 2020 р.). 

Співробітники Академії протягом 2020 р. брали активну участь у 

різних наукових заходах міжнародного рівня, присвячених актуальним 

проблемам розвитку права, економіки, освіти, політики, які проводилися в 

Україні та за її межами, зокрема в Словаччині, Польщі та Німеччині. 

З метою координації освітнього процесу, його методичного 

забезпечення, наукової та науково-методичної діяльності в Академії створена 

ще у 2017 році Науково-методична рада Академії (НМР).  

Усі пропозиції НМР  направлялись на розгляд та затвердження вченій 

раді Академії.  

Необхідною умовою реалізації результатів фундаментальних і 

прикладних досліджень наукових та науково-педагогічних працівників 

Академії є їх апробація. 

Зважаючи на це, та з метою підвищення іміджу закладу вищої освіти 

протягом 2020 року науково-педагогічним складом та здобувачами вищої 

освіти (курсантами, студентами, слухачами, магістрантами, ад’юнктами, 

аспірантами) Академії було проведено і взято участь у таких заходах: 

науково-практичні семінари (8): 

– 12.06.2020 р. – «Основні новели законодавства, які були прийняті у 

період Всеукраїнського карантину і які стосуються питань функціонування 

місць несвободи»; 

– 14.06.2020 р. – спеціально для моніторів Національного 

превентивного механізму «10 помилок монітора НПМ і як їх уникнути?»; 

– 25.10.2020 р. – «Рекомендації щодо порядку оформлення наукового 

письма»; 

– 30.10.2020 р. – «Захист прав і свобод людини і громадянина 

кримінально-правовими, кримінально-виконавчими та кримінальними 

процесуальними засобами»; 

– 17.09.2020 р. – у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним 

експертно-криміналістичним центром МВС України на тему: «Судові 

кримінальні експертизи та їх значення у розкритті кримінальних 

правопорушень»; 

– 25.11.2020 р. – «Соціальна робота з категоріями громадян України, 

які потребують державної підтримки»; 
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– 01.12.2020 р. – «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку науки 

в Україні»; 

– 01.12.2020 р. – «Психолого-правові аспекти загальнонаціональної 

епідемії ВІЛ/СНІДу в органах та установах пенітенціарної системи» (до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом); 

міжкафедральні круглі столи (2): 

– 07.02.2020 р. – до дня прийняття закони України «Про пробацію» 

«Ключові елементи успішної системи пробації»; 

– 07.12.2020 р. – «Реалізація конституційного права на захист»; 

кафедральні круглі столи (6): 

– 07.02.2020 р. – «Ключові елементи успішної системи пробації»; 

– 14.09.2020 р. – у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним 

експертно-криміналістичним центром МВС України на тему «Призначення 

судових кримінальних експертиз та їх значення у розкритті кримінальних 

правопорушень»; 

– 21.09.2020 р. – у рамках співпраці з Чернігівським науково-дослідним 

експертно-криміналістичним центром МВС України на тему «Призначення 

судових кримінальних експертиз та їх значення у розкритті кримінальних 

правопорушень»; 

– 01.10.2020 р. – «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» спільно з 

співробітниками Чернігівського обласного історичного музею імені 

В.В. Тарновського; 

– 30.10.2020 р. – «Проблеми формування національної ідентичності 

сучасної молоді»; 

– 18.11.2020 р. – до Всесвітнього дня філософії на тему «Філософія – 

наука дивуватися»; 

вебінари (9): 

– 08.07.2020 р. – Академічна доброчесність – запорука успішного 

розвитку науки і держави»; 

– 30.07.2020 р. – «Викладацька робота: Простір для представлення 

різноманіття»; 

– 08.09.2020 р. – «Відбір видань до Web of Science Core Collection: 

критерії якості, процедура оцінювання»; 

– 09.09.2020 р. – «Web of Science Core Collection для наукової роботи»; 

– 11.09.2020 р. – «Можливості аналітичного інструменту n Cites»; 

– 18.09.2020 р. – «Оценка научных публикаций: современные 

инструменты и их корректное применение»; 

– 27.10.2020 р. – «Лайфхаки з написання конкурсних робіт» для 

курсантів, студентів і науково-педагогічних працівників Академії Державної 

пенітенціарної служби; 

– 11.11.2020 р. – «Особливості написання наукових статей»; 

– 23.12.2020 р. – «Тренінговий модуль сенситивний підхід до 

споживачів наркотиків». 

тематичні заходи (3): 
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– 29.01.2020 р. – історична година для курсантів та студентів Академії 

на тему «Трагедія Крут – боротьба заради майбутнього» на базі центральної 

бібліотеки ім. М. Коцюбинського; 

– 28.09.2020 р. – організація та проведення заходу до «Європейського 

дня мов»; 

– 20.11.2020 р. – «Плекаймо в українській мові науку», присвячений 

Дню української мови та писемності; 

дискусійні майданчики (дебати) (6): 

– 15.05.2020 – публічна дискусія «Проблематика відбування 

кримінальних покарань в Україні»; 

– 24.06.2020 – «Запобігання катуванню у відповідності до європейських 

стандартів»; 

– 27.08.2020 р. – «У адвоката за кавою!»; 

– 17.09.2020 р. – «Особливості роботи прокурора»; 

– 20.11.2020 р. – «Ювенальна юстиція в Україні: міфи, реалії, та вимоги 

часу»; 

– 26.11.2020 р. – «Посилення–послаблення покарання для 

неповнолітніх»; 

виїзні заняття й тренінги (3): 

– 07-08.02.2020 р. – тренінг «Weekend в Освітньому домі з прав 

людини»; 

– 04.03.2020 р. – виїзне заняття «Особливості роботи з особами з 

психічними розладами» на базі Чернігівської обласної психоневрологічної 

лікарні; 

– 28.09.2020 р. – виїзне заняття «Робота психолога в організації» на базі 

ГУНП у Чернігівський області; 

форуми (2): 

– 26.02.2020 р. – Перший відкритий форум «Пробація – безпечніше 

суспільство»; 

– 12.11.2020 р. – І Всеукраїнській форум для викладачів/кураторів 

юридичних клінік «Юридичні клініки-провайдери безоплатної правової 

допомоги»; 

конкурси (2): 

– 15.02.-15.03.2020 р. – конкурс творчих робіт «Погляд молоді» в 

рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, 

науці і культурі»; 

– 06-08.11.2020 р. – онлайн-змагання ІНФОТОН серед молоді з усієї 

України; 

інші заходи (10): 

– 10.02.2020 р. – виховний захід «Науково-методологічні та 

організаційні аспекти навчання, виховання та реабілітації дітей з особливими 

потребами» на базі Чернігівського навчально-реабілітаційного центру № 2; 

– 29.02.2020 р. – День відкритих дверей в Академії ДПтС 

«Психологічний марафон»; 
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– 01.05.-31.10.2020 р. – освітній курс «Школа прав людини: право бути 

правозахисником»; 

– 04.06.2020 р. – публічна консультація «Реформа НУШ: новий 

стандарт для базової освіти»; 

– 25.06.2020 р. – міжнародна літня школа Жана Моне в рамках проєкту 

ЕРАЗМУС+; 

– 26.06.2020 р. – ІV Міжнародна наукова онлайн конференція 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження»; 

– 27-30.07.2020 р. – проведення навчання за короткостроковою 

програмою підвищення кваліфікації «Техніка комунікації та ведення 

переговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)» для 

працівників апаратів виконкомів рад об’єднаних територіальних громад, міст 

обласного значення, апаратів райдержадміністрацій, виконавчих апаратів 

районних рад, структурних підрозділів облдержадміністрації (форма 

навчання – дистанційна (платформа 3CX)); 

– 25.09.2020 р. – робоча зустріч «Запровадження системи моніторингу 

та швидкого реагування на порушення прав людини в Україні – REAct»; 

– 26.09.2020 р. – інтерактивне заняття, приурочене до Європейського 

дня мов; 

– 29-30.10.2020 р. – тренінг зі стратегічного планування і розробки 

операційного плану громадської організації «Україна без тортур»; 

– 09.12.2020 р. – круглий стіл «Застосування інформаційних технологій 

у діяльності правоохоронних органів» на базі Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

Всього, відповідно до плану основних заходів, було проведено 

58 наукових заходів, із них: 7 конференцій, 8 науково-практичних 

семінарів, 8 круглих столів, 9 вебінарів, 3 тематичні заходи, 

6 дискусійних майданчиків (дебатів), 3 виїзні заняття й тренінгів, 2 

форуми, 2 конкурси, 11 інших заходів. 

Зважаючи на пандемію коронавірусу, у межах розвитку міжнародного 

співробітництва не вдалося реалізувати такі його форми, як прийом 

іноземних делегацій та проведення на базі Академії комунікаційних заходів 

за участю зарубіжних експертів з реформування пенітенціарної системи, 

котрі були традиційними протягом 2016-2020 років. 

Натомість інші форми міжнародної співпраці (публікація науковими й 

науково-педагогічними працівниками Академії наукових статей у зарубіжних 

періодичних виданнях, участь у написанні зарубіжних колективних 

монографій; публікування наукових статей і тез доповідей зарубіжних 

учених у періодичних друкованих виданнях Академії, матеріалах щорічної 

міжнародної конференції; реалізація проєктів міжнародного співробітництва) 

було реалізовано належним чином. 

Сьогодні Академія на підставі угод про співробітництво та 

меморандумів продовжує співпрацю з: 

– Національною академією внутрішніх справ України; 

– Національним університетом державної податкової служби України; 
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– Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії 

педагогічних наук України; 

– Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка; 

– «Приватним вищим навчальним закладом Європейський 

університет»; 

– Харківським національним університетом внутрішніх справ; 

– Луганським державним університетом внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка; 

– Одеським державним університетом внутрішніх справ; 

– Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України; 

– Комунальним позашкільним навчальним закладом «Перші Київські 

державні курси іноземних мов»; 

– Харківським національним університетом радіоелектроніки; 

– Міжвідомчим НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю; 

– Вищою технічною школою в Катовицях (Польща); 

– ВАТ «Балтійська Міжнародна Академія» (Латвія); 

– Сумським державним педагогічним університетом імені 

А.С. Макаренка; 

– Філією ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області; 

– Конституційним Судом України; 

– Державним закладом «Науково-практичний центр проблем зміцнення 

законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь»; 

– Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Чернігівській області; 

– Громадською організацією «Освітній дім прав людини в Чернігові». 
На розвиток міжнародного та національного рівнів наукового 

співробітництва, у 2020 році підписано: 
– меморандум про співпрацю між Академією ДПтС та Інститутом 

психології Люблінського католицького університету Іоана Павла ІІ; 
– договір про співпрацю між Академією ДПтС та Чернігівським 

інститутом імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад Міжрегіональної Академії управління персоналом»; 

– договір про співпрацю між Академією ДПтС та Костанайською 
академією МВС Республіки Казахстан імені Шракбека Кабилаєва. 

Науково-педагогічні працівники Академії активно беруть участь у 

міжнародних проєктах, семінарах, конференціях, тренінгах тощо. 

У 2020 р. Академія увійшла до міжнародної організації «Мережа 

європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки». 

Також у 2020 році працівники Академії та здобувачі вищої освіти 

брали участь у: 

– міжнародній літній школі Жана Моне «Європейські студії для 

сталого розвитку» в рамках проєктів програми ЄС ЕРАЗМУС+;  

– проєкті Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам»; 
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– проєкті «Просування міжнародних стандартів у виправних та 

виховних установах» організованого Гельсінським Фондом з Прав Людини 

(Варшава, Польща) та громадською організацією MART у партнерстві з 

Освітнім домом прав людини в Чернігові за підтримки Фонду домів прав 

людини та програми «Зміни в регіоні RITA» (Польща). Цей проєкт 

спрямовано на ознайомлення з позитивною практикою функціонування 

польської системи поводження з неповнолітніми, які знаходяться в конфлікті 

із законом; 

– проєкті «Університет – простір прав людини», який реалізовано 

Освітнім Домом прав людини в Чернігові в рамках Всеукраїнської освітньої 

програми «Розуміємо права людини» за фінансової підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» та Фонду Домів прав людини; 

– науково-педагогічному стажуванні в Європейському університеті 

Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), Католицькому Люблінському 

університеті імені Іоанна Павла II (Польща), Куявському університеті у 

Влоцлавеку (Польща) і Вищій технічні школі в Катовіцах (Польща). 

Протягом 2020 року наукові та науково-педагогічні працівники 

Академії брали участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях, таких як: 

– III Міжнародна науковій конференції (м. Братислава – м. Відень); 

– Міжнародна наукова конференція «Пріоритетні напрямки розвитку 

Європейського дослідницького простору» (м. Рига, Латвія); 

– VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку сучасної науки» (м. Софія, Болгарія); 

– 17-та Міжнародна науково-практична конференція «Наука, тенденції 

та перспективи» (м. Токіо, Японія); 

– XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання германської філології та лінгводидактики» (м. Брест, Республіка 

Білорусь); 

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні та 

інноваційні технології в XХІ столітті» (м. Катовіце, Республіка Польща); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

мовної освіти в сучасному світі» (м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

– І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: 

проблеми та інновації» (м. Стокгольм, Швеція); 

– ХХІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Хайфа, Ізраїль); 

– VI Міжнародна науково-практична конференція (м. Барселона, 

Іспанія); 

– VI Міжнародна науково-практична конференція «Психічне здоров’я 

особистості: філософський, соціокультурний, психологічний вимір 

(м. Люблін, Республіка Польща); 

– Міжнародна інтернет-конференція «Організація та управління у сфері 

послуг» (м. Ополе, Республіка Польща); 

– VII Міжнародна науково-практична конференція (м. Ліверпуль, 

Велика Британія); 
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– Міжнародна наукова онлайн-конференція «Актуальні питання 

розвитку суспільства в умовах турбулентності» (м. Братислава, Словацька 

Республіка); 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогічна та 

психологічна освіта як складова системи освіти в Україні та країнах ЄС» 

(м. Вроцлав, Республіка Польща). 

У межах інтеграції науки і практики також було виконано низку 

заходів науково-практичного характеру. 

Робота наукової бібліотеки 

Діяльність наукової бібліотеки традиційно була спрямована на 

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім і науковим процесом. 

Працюючи в умовах сучасного освітнього середовища, персонал 

бібліотеки максимально задовольняв потреби користувачів, які стають більш 

вимогливими до бібліотечного сервісу. 

Користувачами бібліотеки є курсанти, студенти, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, викладачі та співробітники Академії. Усього 

зареєстрованих 1005 осіб. За звітний період зареєстровано 5430 відвідувань 

бібліотеки. Було видано 6855 книжок та періодичних видань. 

Читачі отримали консультації у підборі літератури для написання 

курсових робіт, рефератів, індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Бібліотекарі надали допомогу читачам з питань самостійного пошуку 

інформації у мережі Інтернет  

Основною базою наукової бібліотеки є фонд друкованих видань. 

Протягом 2020 р. формування фонду відбувалося з урахуванням даних 

аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін і укомплектованості 

окремих розділів фонду. Станом на грудень 2020 року друкований фонд 

складає 34561 примірник. 

Важливим напрямком просвітницької та виховної роботи є виставкова 

діяльність, яка сприяє інтелектуальному розвитку читачів та популяризації 

бібліотечного фонду. Співробітники наукової бібліотеки оформляли 

книжково-ілюстровані виставки різної тематики, тематичні полиці, 

проводили бесіди, бібліографічні огляди.  

Організовано 12 книжкових виставок та оглядів (відповідно до плану 

роботи бібліотеки).  

Основні завдання наукової бібліотеки на 2021 рік: 

1. Здійснювати методичну роботу за основними напрямами діяльності 

наукової бібліотеки.  

2. Освоїти заплановані асигнування на придбання книжкових та 

періодичних видань на 2021 рік. 

3. Проводити огляди найкращих бібліотечних сайтів, фахових блогів. 

4. Скласти щорічний запит на придбання літератури. 

5. Створити репозитарій. 

6. Здійснювати перевірку наукових робіт на плагіат. 
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Основні завдання з наукової діяльності Академії на 2021 рік: 

1. Розроблення та затвердження Концепції наукової діяльності 

Академії на 2022-2026 роки (на зміну Концепції наукової діяльності Академії 

на 2016-2021 роки). 

2. Організація та проведення міжнародної науково-практичної 

конференції «Пріоритетні напрями розвитку юриспруденції, освіти, 

соціальних та поведінкових наук у ХХІ столітті». 

3. Організація та проведення щорічних VІІ та VІІІ науково-практичних 

конференцій курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників 

«Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і 

соціальної держави». 

4. Проведення І-го туру Всеукраїнського конкурсу курсантських 

(студентських) наукових робіт та направлення кращих робіт для участі в 

ІІ турі. 

5. Підготовка звітів про виконання науково-педагогічними 

працівниками кафедр науково-дослідних тем, що пройшли державну 

реєстрацію, до Державної наукової установи «Український інститут науково-

технічної експертизи і інформації» про виконання тем НДР. 

6. Виконання вимог щодо включення наукових журналів Академії до 

Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». Широке залучення 

аспірантів, студентів, курсантів, магістрів, науково-педагогічних працівників 

до публікації в наукових журналах Академії. 

7. Розміщення наукових публікацій працівників Академії у 

періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, або Web 

of Science Core Collection. 

8. Проходження науковими (науково-педагогічними) працівниками 

стажування за кордоном. 

9. Інтеграція наукової діяльності в освітній процес Академії та 

діяльність органів і установ виконання покарань Міністерства юстиції 

України. 

10. Внутрішньодержавна та міжнародна співпраця Академії з 

закладами вищої освіти, науковими установами, практичними підрозділами, 

іншими суб’єктами науково-дослідної діяльності на основі укладених 

договорів. 

11. Участь науково-педагогічних працівників у спільних міжнародних 

та вітчизняних програмах, проєктах. 

12. Презентація результатів монографічних досліджень, у тому числі 

колективного характеру, організація виставок публікацій науково-

педагогічних працівників кафедр, наукових працівників. 

13. Перевірка наукових праць здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників на плагіат і розміщення їх в репозитарії Академії. 

14. Проходження процедури акредитації ад’юнктури (аспірантури) 

Академії, створення разових спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 
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15. Формування вченою радою Академії разових спеціалізованих рад 

для присудження ступеня доктора філософії. 

16. Захист науковими, науково-педагогічними працівниками 

дисертацій на здобуття наукових ступенів (у тому числі ад’юнктами 

(аспірантами) в разових спеціалізованих вчених радах Академії), отримання 

науковими, науково-педагогічними працівниками вчених звань. 

17. Розширення міжнародного співробітництва, підготовка проєктної 

пропозиції для участі у грантових програмах та пошук міжнародних 

партнерів та грантових програм Еразмус+, продовження міжнародної 

співпраці в рамках членства Академії в міжнародній неурядовій організації 

«Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки». 
 

Розділ 3. Організація виховної та психологічної роботи в Академії 
 

3.1. Заходи виховної роботи в Академії 

 

Головним завданнями виховної роботи в Академії були: формування у 

постійного та перемінного складу професійно значущих якостей, принципів 

моральності та етики, громадянської відповідальності, високих духовних 

якостей, патріотизму, професіоналізму, психологічної загартованості для 

успішного виконання поставлених завдань, підтримка й розвиток соціальних 

ініціатив, вивчення проблем і організація психологічної підтримки.  

Відповідно з дотриманням протиепідемічних заходів протягом 

2020 року в Академії виконувалися заходи, присвячені святкуванню 

знаменних та пам’ятних дат у житті країни і українського народу, заходів 

культурно-просвітницького, виховного характеру: зборів, урочистих подій, 

конкурсів, спортивних змагань, мистецьких та інших творчих конкурсів, 

тематичних лекцій, тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів 

культурної спадщини Чернігівщини. 

Пріоритетними напрямками у виховній роботі були: національно-

патріотичне виховання, громадсько-правове виховання, моральне виховання, 

інтелектуально-духовне виховання, фізичне виховання та утвердження 

здорового способу життя.  

Національно-патріотичне виховання 

29 січня 2020 року курсанти Академії взяли участь в урочистих заходах 

з нагоди 102-ї річниці бою під Крутами. 

06 березня 2020 року в Академії відбувся святковий концерт, 

присвячений Міжнародному дню прав жінок і миру. 

В березні 2020 року курсанти Академії взяли участь у заходах щодо 

вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії під час Другої світової 

війни. 

29 серпня 2020 року курсанти та представники Академії прийняли 

участь у загальноміських заходах до Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

нашої держави. 
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21 серпня 2020 року на плацу слухачі військової кафедри Академії, які 

завершили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, урочисто 

склали Військову присягу на вірність Українському народові. 

01 жовтня 2020 року викладачі кафедри економіки та студенти першого 

курсу факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб вшанували жертв Бабиного Яру під час круглого столу 

«Бабин Яр: пам’ять на тлі історії», що відбувся спільно з співробітниками  

Чернігівського обласного історичного музею імені В.В.Тарновського. 

3 жовтня 2020 року на плацу головного корпусу Академії курсанти 1-го 

навчального курсу складали Присягу на відданість Українському народові. 

В жовтні 2020 року напередодні Дня захисника України представники 

Академії вшанували всіх героїв-захисників, полеглих за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. У сквері ім. М. Попудренка 

відбулася церемонія покладання квітів до братської могили воїнів, які 

загинули восени 1943 року під час вигнання нацистських окупантів, 

меморіальних стел Героям Небесної Сотні та загиблим героям Чернігівщини 

– учасникам антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. 

Громадсько-правове виховання 

7 лютого 2020 року проведено круглий стіл на тему: «Ключові 

елементи успішної системи пробації», який відбувся на базі філії Державної 

установи «Центр пробації» в Чернігівській області. Метою заходу стало 

обговорення актуальних питань, пов’язаних з проблемами впровадження 

пробації в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів. Академію 

представляли: начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін 

Наталія Разумейко, заступник начальника кафедри тактико-спеціальної 

підготовки Олександр Ткаченко, старший викладач кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології Людмила Олефір. 

19 червня 2020 року у рамках Всеукраїнської донорської акції 

«Перемога в нас у крові» персонал Академії Державної пенітенціарної 

служби відвідав Чернігівський обласний центр крові. 

17 жовтня 2020 року співробітники Академії долучились до 

традиційного загальноміського суботника. 

20 листопада 2020 року в Академії було проведено онлайн круглий стіл 

на тему: «Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини», присвячений 

70-й річниці ухвалення Європейської конвенції із захисту прав і свобод 

людини. 

24 листопада 2020 року між Науковим товариством курсантів 

(студентів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених Академії 

Державної пенітенціарної служби в особі голови – Олександра Васильченка, 

з одного боку, та Чернігівським осередком Ліги студентів Асоціації 

правників України в особі голови осередку – Вероніки Приходько, з іншого, 

було укладено меморандум про співпрацю. Визначено пріоритетні напрямки 

взаємодії. 

27 листопада 2020 року в Харківському національному університеті 

внутрішніх справ відбулась у режимі онлайн науково-практична конференція 
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«Стан та перспективи боротьби з корупцією в Україні». Науково-

педагогічний склад Академії представляв заступник начальника кафедри 

тактико-спеціальної підготовки кандидат юридичних наук підполковник 

внутрішньої служби Олександр Ткаченко. 

4 грудня 2020 року в Академії було проведено онлайн науково-

практичний семінар на тему «Реформування судових та правоохоронних 

органів». У роботі онлайн-семінару взяли участь викладачі та курсанти 

Академії. 

7 грудня 2020 року було проведено онлайн міжвузівський круглий стіл 

на тему «Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи», 

присвячений Всеукраїнському тижню права. У роботі круглого столу взяли 

активну участь викладачі, курсанти та студенти Академії Державної 

пенітенціарної служби та Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського. 

Моральне виховання 

29 січня 2020 року студенти факультету заочного навчання та навчання 

за кошти фізичних, юридичних осіб та науково-педагогічні працівники 

кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права долучились 

до вшанування пам’яті Героїв битви під Крутами. 

21–22 лютого 2020 року старший психолог Локоть Надія та курсантка 

першого курсу факультету пробації Парубець Катерина взяли участь у 

тренінгу «Школа Толерантності з питань гендерної рівності» за підтримки 

Запорізького обласного благодійного фонду «Гендер Зед». 

З 7 по 14 лютого 2020 року до Дня святого Валентина відділом 

виховної та психологічної роботи було організовано й проведено конкурси на 

кращу групову валентинку «Мелодія сердець» та індивідуальну роботу 

«Валентинка – це частинка серця». 

13 лютого 2020 року викладачами кафедри іноземних мов у читальній 

залі наукової бібліотеки було проведено відкритий захід англійською мовою 

“St. Valentine’s Day” до Дня закоханих. 

31 січня 2020 року проведено практичне заняття із психологами 

відділів (секторів) по роботі з персоналом УВП та СІЗО на базі комунального 

закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2» за участю 

старшого викладача кафедри психології Уляни Настоящої. 

24 серпня 2020 року наукова бібліотека Академії представила  

книжково-ілюстративну виставку, метою якої є ознайомлення з історією 

формування української держави,  державною символікою України (історією 

її створення та затвердження), виховання почуття патріотизму, поважного 

ставлення до історичної пам’яті свого народу, моральної культури. 

07 вересня 2020 року начальником навчального відділу, майором 

внутрішньої служби Співаком В.В. для здобувачів вищої освіти Академії 

Державної пенітенціарної служби було проведено заняття на тему: 

«Академічна доброчесність як запорука якості освітнього процесу». 

10 вересня 2020 року в Академії доцентом кафедри педагогіки та 

гуманітарних дисциплін Шумейко З.Є. для курсантів і студентів 2-го курсу 
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було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» на тему «Формування риторичної компетенції 

юриста». 

16 вересня 2020 року в Академії професором кафедри педагогіки та 

гуманітарних дисциплін Ткаченко І.В. для курсантів і студентів 1-го курсу 

було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Етика юриста» на тему 

«Категорії етики». 

У вересні 2020 року, старшим психологом Академії Надією Локоть 

проведені тренінги з курсантами набору 2020 року на тему «Стрессостійкість 

та успішна адаптація першокурсника». 

9 листопада 2020 року з нагоди Дня української писемності та мови 

співробітники Академії взяли участь у ювілейному ХХ Всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності. 

Інтелектуально-духовне виховання 
26 лютого 2020 року курсанти та науково-педагогічні працівники 

Академії долучились до участі у Першому відкритому форумі «Пробація – 

безпечніше суспільство», присвяченого п’ятій річниці з дня прийняття 

Закону України «Про пробацію». 

З 10 по 23 лютого 2020 року науково-педагогічні працівниці кафедри 

психології Юлія Борець та Уляна Настояща проходили стажування в 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II у межах PROM 2020 – програми 

мобільності Україна-Польща для молодих науковців та аспірантів. 

02 лютого 2020 року старшим психологом Локоть Надією 

Олександрівною було організовано зустріч курсантів першого курсу 

Академії із практичним психологом ЧОЦДтЮ Олексієнком Володимиром 

Миколайовичем. 

21 вересня 2020 року слухачі магістратури Мокрій Антон та Адморок 

Владислав взяли участь у Регіональній зустрічі рад молодих вчених 

Чернігівської області, яка відбувалась в Національному університеті 

«Чернігівська політехніка». 

21 вересня 2020 року представники Академії взяли участь у відзначенні 

77-ї річниці вигнання нацистів з Чернігова у роки Другої світової війни, щоб 

віддати шану воїнам, які звільняли місто від окупантів, та воїнам Небесної 

сотні й зигиблим в АТО/ООС. 

28 вересня 2020 року кафедра іноземних мов з курсантами та 

студентами другого курсу “Право” та “Правоохоронна діяльність” провела 

навчально-виховний захід, присвячений Дню європейських мов. 

27 листопада 2020 року в Академії було проведено онлайн науково-

практичний семінар на тему «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку 

науки в Україні», присвячений Всесвітньому дню науки. У роботі онлайн-

семінару взяли участь студенти та викладачі Академії. Мета заходу – 

викликати інтерес до сучасної науки в Україні.  

З 6 по 8 листопада 2020 року курсанти Академії, представники 

юридичної клініки та предметного гуртка кафедри теорії та історії держави і 

права, конституційного права взяли участь в онлайн-змаганні ІНФОТОН 
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серед молоді з усієї України. Подія відбулась у форматі хакатону: за 48 годин 

команди молоді з допомогою менторів створили власні проєкти у сфері 

медіаграмотності. 

11 листопада 2020 року Науковим товариством Академії був 

проведений вебінар «Особливості написання наукових статей». Спікер 

заходу – начальник відділу наукової діяльності та міжнародного 

співробітництва Академії, доктор юридичних наук Пузирьов Михайло 

Сергійович. На вебінарі були розглянуті виклики, які стоять перед молодими 

дослідниками. 

7 листопада 2020 року у рамках Дня куратора курсанти Академії 

змогли відпочити від онлайн-навчання на свіжому повітрі, відвідавши 

затишні та екологічні місця Чернігова спільно з кураторами. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

13 лютого 2020 року перемінний та постійний особовий склад  

Академії прийняли участь в черговому турі Чемпіонату України з футзалу 

серед закладів вищої освіти Всеукраїнської футбольної асоціації студентів.  

25 червня та 17 липня 2020 року команда Академії прийняла участь у 

товариському матчі між футбольними командами оперативного 

командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України. 

З 20 по 24 липня 2020 року команда Академії прийняла участь у 

чемпіонаті області з міні-футболу серед колективів фізичної культури 

правоохоронних органів за програмою змагань «Динаміада-2020» 

Чернігівської обласної організації ФСТ «Динамо» України, де виборола 

чемпіонський титул. 

В серпні 2020 року прийняли участь у змаганнях з міні-футболу серед 

команд силовиків Чернігівського гарнізону, де команда Академії виборола 

третє місце. 

З 09 по 16 вересня 2020 року команда Академії прийняла участь в 

чемпіонаті області з футболу серед правоохоронних органів за програмою 

«Динаміада-2020» Чернігівської обласної організації ФСТ «Динамо» України 

та здобула перемогу. 

07 жовтня 2020 року курсанти Академії прийняли участь у змаганнях з 

боротьби дзюдо серед чоловіків та жінок, де 3 місце посіла курсантка 

Академії рядовий внутрішньої служби Анастасія Прокопенко, у ваговій 

категорії до 70 кг. 

11 жовтня 2020 року на полі спортивного комплексу «Чернігів-Арена» 

відбулись змагання з міні-футболу серед курсантів та студентів Академії за 

програмою «Спартакіада 2020–2021».  

12 жовтня 2020 року в Академії проведено відкритий міський турнір з 

волейболу, присвячений Дню захисника України.  

24 жовтня 2020 року на території гостинного спортивного комплексу 

«Чернігів-Арена» відбулось підбиття підсумків чемпіонату м. Чернігова з 

дворового футболу 8х8 сезону «Весна-Осінь 2020». Молода команда 

Академії посіла почесне четверте місце, а гравець нашої збірної Микола 

Яценко був визнаний кращим бомбардиром сезону, загалом забивши у 
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ворота суперників 53 голи, за що і отримав пам’ятну статуетку та подарунок 

особисто від віцепрезидента Асоціації дворового футболу. 

 

3.2. Психологічна робота 

 

Пріоритетними напрямками психологічної роботи в умовах 

карантинних заходів були: консультаційна робота, що проводилася як очно 

так і дистанційно за допомогою ресурсів Skype, Zoom, Instagram; корекційно-

профілактична та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма); 

робота  з «групою посиленої психологічної уваги». 

Консультаційна робота здійснювалася за умови особистого звернення 

особи (курсанта, студента, співробітника), запиту начальника підрозділу, 

куратора групи або за результатами проведеної діагностики. Відповідні дані 

проведених індивідуальних консультаційних бесід фіксувалися в Журналі 

консультаційної роботи. Найпоширенішими запитами були звернення за 

психологічною допомогою у вирішенні труднощів пов’язаних із  

розв’язанням внутрішніх та зовнішніх конфліктів, проблем самопізнання та 

самовдосконалення, психоемоційною напругою через введення карантинних 

обмежень та дистанційного навчання.  

Загалом, за навчальний рік було проведено 185 індивідуальних 

консультацій.  

Корекційно-профілактична робота проводилася за такими 

напрямками: 

1)  Профілактичні психотерапевтичні та групові роз’яснювальні бесіди 

за результатами діагностики з курсантами, співробітниками та персоналом 

Академії; 

2) Надання профілактичних рекомендацій керівництву курсів з метою 

поліпшення соціально-психологічного клімату в колективах курсантів; 

2) Проведення профілактично-розвиваючих індивідуальних занять з 

курсантами  та студентами для попередження дезадаптаційних розладів, 

корекції міжособистісних відносин, корекція індивідуального 

психоемоційного стану курсантів всіх курсів; 

3) Створення позитивного образу молодшого командира, його 

залучення до формування та збереження позитивного психологічного 

клімату в колективах взводів; 

4) Проведення лекцій-бесід та профілактично-розвиваючих занять з 

елементами тренінгових вправ на тему: «Технології успішної адаптації 

першокурсника», «Стрес і стрессостійка поведінка», «Мотивація та успіх», 

«Фінансова грамотність», «Профілактика залежної поведінки серед 

перемінного складу» - для курсантів та студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів; 

курсів; «Стрес, стресостійка поведінка та внутрішня гармонія», «Методи 

вирішення конфліктних ситуацій», релаксаційно-проективні заняття з метою 

подолання негативних поведінкових проявів та вироблення нових моделей 

поведінки - для курсантів 2-го, 3-го, 4-го навчальних курсів;  виховна година 

та перегляд фільму «Суфражистка» до Міжнародного дня боротьби за права 
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жінок та міжнародний мир  - для курсантів 3-го курсу; «Любов та кохання: у 

чому різниця?», «Релаксаційне медитативне заняття практики 

Майндфуллнес» – для курсантів-дівчат всіх навчальних курсів. 

5) Під час карантинних заходів, в режимі онлайн на базі навчальної 

інтернет-платформи  Pruffme проведено серію онлайн - тренінгів  «Як 

вгамувати емоції на карантині?» та «Стосунки в умовах карантину» для 

курсантів, студентів та персоналу Академії. 

Загалом проведено  –  35 тренінгових занять; 121 профілактична бесіда 

за різним профілем спрямування. 

Психодіагностична робота проводилась з метою виявлення та 

подолання труднощів адаптації курсантів (студентів) до умов навчальної і 

службової дисципліни, сприяння їх професійному та особистісному 

становленню, оптимізації соціально - психологічного клімату серед 

навчальних груп курсантів (студентів).  

Загалом, було оброблено 1088 особистих результатів діагностики. 

Організаційно-методична робота охоплювала такі види діяльності: 

1) Планування заходів по організації психологічного забезпечення 

освітнього процесу (річне та поточне); 

2) Обробка результатів психодіагностики; 

3) Підготовка до проведення групових занять, тренінгів: 

підготовлено 16 різноманітних тренінгових та профілактичних занять; 

4) Підвищення фахового рівня: завершено курс «5 кроків до 

ментального здоров’я під час пандемії» через платформу масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus; пройдено курс «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (80 годин, 2,6 кредитів ЄКТС) через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus за підтримки 

Міністерства освіти та науки України; прийнято участь в онлайн-конференції 

з метафоричних карт та арт-терапії «Мак-експерт. Ресурси та сили» (15 

академічних годин); прийнято участь у заході «Тренінг з питань гендерної 

рівності»; прийнято участь в практичній онлайн-конференції «Пси-експерт. В 

контакті зі світом»; проведено майстер-клас в рамках онлайн-фестивалю 

«Сила Єдності»; завершено програму Підтримка психічного здоровя людей, 

які постраждали від насильства на гендерній основі за підтримки 

Норвезького центру International Society for Health and Human rights.  

5) Співпраця із керівництвом підрозділів та начальницьким складом 

Академії: обмін оперативними відомостями щодо питань, які потребують 

вирішення за допомогою психолога, інформування  про морально-

психологічний клімат серед персоналу Академії та в курсантських 

колективах, надання рекомендації щодо покращення ефективності роботи  з 

особовим складом; 

6) Вивчення особових справ кандидатів на вступ до Академії та 

участь у психологічному доборі та формуванні навчальних груп.  

3.3. Дисциплінарна практика 

Належна увага в Академії приділяється індивідуально-виховній роботі, 

яка планується і проводиться в структурних підрозділах. Результати її 
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відображені в службових картках курсантів, журналах індивідуально-

виховної роботи, журналах психодіагностики персоналу та корекції 

особистості. 

Питання дисципліни та законності відповідно до вимог керівних 

документів ДКВС України планово розглядалися на засіданнях ректорату, 

загальних зборах навчальних курсів, заняттях зі службової підготовки. 

Керівниками структурних підрозділів закладу вищої освіти вживалися 

необхідні заходи із забезпечення належного рівня службової та виконавської 

дисципліни серед постійного та перемінного складу Академії. 

Працівниками курсової ланки, кураторами навчальних груп 

проводиться профілактична робота з перемінним складом навчального 

закладу. Здійснюються перевірки поведінки курсантів, які мешкають за 

межами Академії. На кожному курсі проводиться активна індивідуально-

виховна робота з курсантами, віднесеними до групи «посиленої 

психологічної уваги». 

З метою покращення службової дисципліни серед постійного складу в 

Академії проводились: 

– інструктивно-методичний збір з курсовими офіцерами юридичного 

факультету та факультету пробації на тему: «Рекомендації щодо 

забезпечення соціально-психологічної взаємодії та підтримки оптимального 

мікроклімату в курсантських підрозділах»; «Технологія запобігання і 

вирішення міжособистісних конфліктів»; 

– інструктивно-методичний збір з курсовими офіцерами юридичного 

факультету та факультету пробації на тему: «Дотримання виконавської 

дисципліни у Державній кримінально-виконавчій службі України»; «Кодекс 

етики та службової поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби України»; «Про засади запобігання та протидії корупції»; «Норми 

дисциплінарного статуту»; 

– інструктивно-методичне заняття з молодшим начальницьким складом 

на тему: «Методика роботи щодо запобігання конфліктів»; 

– заняття з постійним особовим складом юридичного факультету та 

факультету пробації на тему: «Профілактика та запобігання суїцидальної 

поведінки в курсантському середовищі»; «Методика роботи щодо 

нестатутних стосунків». 

Дисциплінарна практика на навчальних курсах охоплює весь особовий 

склад та в цілому стимулює курсантів до навчання, самовдосконалення, 

позитивного ставлення до процесів, що відбуваються в Академії. 

Дисциплінарні стягнення за звітній період відсутні. 

 

3.4. Робота курсантсько-студентського самоврядування 

Робота курсантсько-студентського самоврядування направлена на 

формування навичок громадянської активності курсантів та студентів, 

патріотичного, етичного, морального виховання, захисту прав курсантів та 

студентів. Діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Академії Державної пенітенціарної служби та положення 
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«Про курсантсько-студентське самоврядування Академії Державної 

пенітенціарної служби». 

8 жовтня 2020 року відбулись вибори голови курсантсько-

студентського самоврядування. За результатами голосування головою обрано 

курсанта 3-го курсу юридичного факультету Волкова Максима.  

Метою діяльності органів курсантсько-студентського самоврядування є 

створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів 

Академії і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 

відповідальності за результат своєї праці. 

Діяльність органів самоврядування була спрямована на удосконалення 

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання 

духовності та культури курсантів і студентів, зростання їхньої соціальної 

активності. Окрім питань навчального процесу та виховної роботи, члени 

ради курсантсько-студентського самоврядування активно приймали участь у 

художній самодіяльності Академії. 

Основними завданнями органів курсантсько-студентського 

самоврядування у 2020 році були: 

1) забезпечення виконання курсантами та студентами своїх обов’язків; 

2) сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності 

курсантів та студентів; 

3) сприяння створенню в Академії різноманітних гуртків, клубів за 

інтересами; 

4) організації співробітництва з органами студентського 

самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжних 

організацій. 

Протягом 2020 року представники курсантсько-студентського 

самоврядування налагоджували співпрацю із Чернігівським національним 

технологічним університетом. 

Курсанти та студенти брали активну участь в організації проведення 

культурно-масових заходів, що проводилися в Академії, та за її межами. 

Курсантсько-студентське самоврядування Академії постійно 

співпрацює з адміністрацією, вирішуючи питання, які стосуються курсантів 

та студентів. Усі культурно-масові заходи як на рівні факультетів так і на 

рівні курсів, відбуваються завдяки активній співпраці курсантсько-

студентського самоврядування з адміністрацією.  

Необхідно зазначити, що з кожним роком співпраця стає 

конструктивнішою. Курсантів та студентів активно долучають до вирішення 

нагальних питань та формування цілей та стратегії розвитку Академії. 

Таким чином вважаю, що робота з курсантсько-студентським 

самоврядуванням налагоджена належним чином, зі свого боку курсантсько-

студентське самоврядування бере активну участь у житті Академії.  

Організацію виховної та психологічної роботи у 2021 році буде 

спрямовано на: 
– зміцнення службової дисципліни, формування в курсантів та 

студентів свідомого ставлення до навчання; 
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– просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного 

ставлення до протиправних діянь, профілактику шкідливих звичок, 

вироблення ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточення; 

– сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, 

розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на 

кожному з вікових етапів; 

– пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих 

курсантів та студентів; 

– формування здорового способу життя; 

– організацію змістовного дозвілля курсантів та студентів, пошук 

нових його форм (маршрути «вихідного дня», тематичні екскурсії тощо); 

– проведення заходів, спрямованих на піднесення моральності в 

суспільстві, правової культури студентів, патріотичного та родинно- 

сімейного виховання; 

– впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з 

батьками;  

– психологічне забезпечення профілактики девіантної та адиктивної 

поведінки серед курсантів, запобігання та подолання конфліктів і особистих 

проблем; 

– формування культури спілкування та оволодіння курсантами навичок 

безконфліктної поведінки та ефективної комунікації; 

– створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

навчальних групах курсантів (студентів); 

– формування навичок усунення стресових впливів та оцінка готовності 

до проходження служби випускниками Академії.  

 

Розділ 4. Організація кадрової роботи 

 

Діяльність відділу по роботі з персоналом Академії в 2020 році 

проводилась відповідно до вимог наказів Міністерства юстиції України з 

питань роботи з персоналом, організації обліку кадрів, забезпечення 

належного документообігу, службової підготовки персоналу, доручень 

Міністра юстиції, вказівок, рекомендацій, оглядів з питань роботи з 

персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України і 

розроблених на їх основі програм та практичних заходів по роботі з 

персоналом Академії. 

Система організаційних, кадрових, правових, виховних, соціально-

психологічних, інформаційних, культурно-просвітницьких заходів у Академії 

була спрямована на формування та розвиток у персоналу професійних та 

моральних якостей, що всіляко сприяло успішному виконанню поставлених 

перед колективом завдань. 

З метою якісного комплектування вакантних посад персоналу Академії, 

дотримання встановлених посадово-кваліфікаційних вимог вживалися 

практичні заходи щодо якісного комплектування вакантних посад. 
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З метою комплектування вакантних посад здійснюється співпраця з 

міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України. 

Випадків прийому на службу осіб, які не відповідають кваліфікаційним 

вимогам до працівника Державної кримінально-виконавчої служби України в 

Академії не було. 

Для забезпечення якісного рівня роботи з персоналом Академії, 

колегіальності у прийнятті рішень, що стосуються персоналу, в закладі вищої 

освіти функціонує атестаційна комісія. 

Робота атестаційної комісії Академії в 2020 році була організована на 

належному рівні, що сприяло підвищенню якості кадрового забезпечення 

закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання. 

Основні завдання відділу по роботі з персоналом на 2021 рік: 

1. Проведення усіх необхідних заходів згідно з вимогами Закону 

України «Про очищення влади». 

2. Професійний добір та розстановка кадрів. 

3. З метою якісного підбору кандидатів на навчання у 2021 році 

забезпечити належну організацію профорієнтаційної роботи серед молоді.  

4. Забезпечити якісний підбір персоналу та комплектування вакантних 

посад відповідно до штату Академії. 

5. Аналіз організаційно-штатної структури Академії та подання 

пропозицій з її оптимізації. 

 

Розділ 5. Робота режимно-стройової служби 

 

Основна діяльність режимно-стройової служби Академії в 2020 році 

була організована та здійснювалась відповідно до вимог керівних 

документів, що регламентують службову діяльність, а саме: Присяги, 

Статутів, Плану роботи режимно-стройової служби, наказів та розпоряджень 

ректора Академії тощо. 

Усі завдання, визначені керівними документами та ректором Академії, 

виконання яких припадало на 2020 рік, виконані вчасно та в повному обсязі.  

Основні зусилля режимно-стройової служби Академії були спрямовані 

на охороні та обороні об’єктів Академії, якісній організації внутрішньої 

служби, підтримання службової дисципліни і внутрішнього порядку в 

Академії під час запровадження на території України умов адаптивного 

карантину.  

Особлива увага приділялася виконанню постанов КМУ та 

розпоряджень МЮУ в напрямку планування та здійснення протиепідемічних 

заходів щодо запобіганню занесення і поширення випадків гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19 в Академії. 

За штатним розписом до складу режимно-стройової служби входить 

чергова частина та навчальний полігон. 

Протягом звітного періоду чергова частина Академії на відповідному 

рівні здійснювала управління та координацію дій підрозділів Академії щодо 

виконання завдань внутрішньої служби Академії, які розташовані на трьох 



 

 

36 

навчальних корпусах Академії (вул. Гонча, 34; вул. Шевченка, 103; 

вул. Музична, 2а). Чітка управлінська діяльність чергової частини Академії 

забезпечила виконання всіх завдань служби в повному обсязі та недопущення 

надзвичайних подій на території Академії. 

У плановому порядку зі штатними черговими Академії та резервом 

чергових чергової частини протягом 2020 року було проведено 23 заняття у 

системі фахової підготовки.  

Щомісячно режимно-стройовою службою складались та 

реалізовувалися плануючі документи з організації внутрішньої служби, а 

саме:  

– чергування відповідальних від керівного складу Академії; 

– черговість виходу на роботу працівників чергової частини Академії; 

– черговість несення служби на навчальних корпусах Академії. 

Робота режимно-стройової служби в напрямку організації внутрішньої 

служби, підтримання службової дисципліни та внутрішнього порядку 

здійснювалась у постійній взаємодії з керівництвом факультетів та курсових 

ланок Академії.  

Режимно-стройова служба взяла участь та забезпечила: 

– проведення занять з особовим складом курсів підвищення 

кваліфікації; 

– навчальні збори з курсантами 2020 року набору; 

– урочисті заходи з нагоди складання Присяги на відданість 

українському народові курсантами 1-го навчального курсу Академії 

Державної пенітенціарної служби 2020 року; 

– внутрішню службу та підтримання внутрішнього порядку в період 

новорічних і травневих свят та канікулярної відпустки курсантів Академії; 

– урочисті заходи місцевого рівня під керівництвом Академії, 

Чернігівської міської ради та облдержадміністрації (14 заходів). 

Режимно-стройовою службою проведено: 

– підготовку парадних розрахунків для участі в урочистих стройових 

заходах Академії та міста; 

– підготовку знаменних груп для участі в урочистостях різного рівня; 

– підготовку лінійних для участі в урочистостях; 

– планові та позапланові стройові огляди. 

Важливою ланкою в системі навчального процесу є навчальний полігон 

Академії, який надає можливість проводити навчальні стрільби та 

підвищувати практичні навички користування зброєю. 

Заходи роботи режимно-стройової служби Академії, заплановані на 

2021 рік: 

1. Облаштування місць несення служби добовим нарядом на 

навчальному корпусі № 3 Академії. 

2. Облаштування району (місця) очікування перед входом до першої 

стрілецької галереї.  

3. Здійснити поточний ремонт кулеприймача на першій стрілецькій 

галереї навчального полігону. 
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Розділ 6. Робота у сфері документального забезпечення, архівної 

справи та роботи зі зверненнями громадян 

 

Загальне несекретне діловодство в Академії організовано згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності», а також наказу 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях».  

Загальний документообіг в Академії за 2020 рік становить 6763 

документи. 

Протягом 2020 року до Академії надійшло на виконання 73 накази та 

29 доручень  Міністерства юстиції України, а також 18 розпорядчих 

документів інших відомств.  

За звітний період зареєстровано 1436 вхідних документів, які передані 

за належністю структурним підрозділам. Забезпечено контроль за 

дотриманням термінів виконання контрольних документів відповідальними 

особами.  

Направлено до адресатів 2629 вихідних документів, підготовлено 654 

внутрішніх документи.  

Підготовлено та затверджено План основних заходів Академії на 2020– 

2021 навчальний рік, ведеться систематичний контроль за його виконанням.  

Підготовлено 52 протоколи засідань ректорату Академії.  

За звітний період 2020 року в Академії видано наказів:  

– з основної діяльності – 637;  

– з особового складу – 220;  

– адміністративно-господарських – 37;  

– про відрядження – 195.  

За 2020 рік до Академії надійшло 44 звернення громадян. По кожному 

зверненню відповіді надані без порушень термінів. Своєчасно підготовлені 

відповіді на 4 запити на отримання публічної інформації. 

Здійснено списання та знищення 270 справ, термін зберігання яких 

закінчився.  

У навчальному корпусі № 3 Академії обладнано нове приміщення 

архіву. За звітний період прийнято на зберігання до архіву 88 справ 

тривалого та постійного зберігання. На теперішній час в архіві зберігаються 

прийняті з кафедр Академії на зберігання 3102 курсових роботи та 259 

дипломних проектів. 

Підготовлено номенклатуру справ Академії на 2021 рік. 

Основні завдання у сфері документального забезпечення, архівної 

справи та роботи зі зверненнями громадян на 2021 рік: 

 – здійснення систематичного контролю за виконанням Плану основних 

заходів Академії Державної пенітенціарної служби на 2020–2021 навчальний 

рік; 
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 – прийом та відправлення кореспонденції та забезпечення контролю за 

термінами їх виконання;  

– організація особистого прийому громадян; 

 – облік наказів, звернень громадян та запитів на публічну інформацію;  

– належне зберігання документації у фонді архіву Академії. 

 

Розділ 7. Фінансова діяльність Академії 

 

На забезпечення повноважень Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2020 році були передбачені асигнування із загального фонду 

Державного бюджету за КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і 

органами Державної кримінально виконавчої служби України». 

Проведена робота щодо формування показників бюджетного запиту 

Академії на 2021 рік та два наступні планові роки. Відповідно до складених 

розрахунків визначено попередню розрахункову потребу на 2021 рік. 

Підготовлено розрахунки за видами надходжень від надання платних послуг 

спеціального фонду  та видатків на 2021 рік.  

Відповідно до наказу по Академії від 28 вересня 2020 року № 395/ОД 

проведена річна інвентаризація грошових коштів і документів, рахунків, 

основних фондів, речового майна, продовольства, бланків суворої звітності, 

майна продовольчої служби, автотранспорту, обладнання, спеціальної і 

криміналістичної техніки, засобів зв’язку, меблів, розрахунків станом на 

01 листопада 2020 року.  

Нестач і лишків не виявлено. 

Основні завдання фінансово-економічного відділу на 2021 рік: 

– забезпечити контроль за ефективним управлінням бюджетними 

ресурсами, а саме: за своєчасним, цільовим та ефективним використанням 

коштів Державного бюджету; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань 

відповідним бюджетним асигнуванням; 

– забезпечити безперервне ведення бухгалтерського обліку відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку; 

– забезпечити своєчасне та у відповідному обсязі перерахування 

податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів; 

– забезпечити складання на підставі даних бухгалтерського обліку 

фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної 

та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством;  

– неухильно дотримуватись вимог пункту 1 статті 51 Бюджетного 

кодексу України щодо утримання чисельності працівників, осіб рядового і 

начальницького складу та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 

(грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати (грошового забезпечення), затверджених для бюджетних 

органів та установ у кошторисах; 
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– проводити роботу по зарахуванню та використанню коштів, що 

підлягають перерахуванню Пенсійним фондом (відповідно до п.4 статті 48 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»)  

на поліпшення умов перебування в Академії дітей-сиріт;   

– продовжити роботу щодо збільшення надходжень спеціального 

фонду держбюджету Академії за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством. 

 

Розділ 8. Підсумки господарської діяльності Академії 

 

Комунально-експлуатаційний відділ 

З метою належного забезпечення навчального процесу комунально-

експлуатаційним відділом за звітний період було організовано проведення 

ряду ремонтних робіт. Зокрема: 

– укладено угоди з міськими службами на відпуск електричної, 

теплової енергії,  водопостачання, опалення та вивіз сміття; 

– проведено ряд заходів для сталої роботи служби та  

енергогосподарства Академії, а саме:  

Повірено лічильники водо- та теплопостачання, замінено один 

електролічильник; 

Проведено налагоджувальні роботи систем опалення навчального 

корпусу № 1 та № 3; 

Проводиться капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1; 

Проведено осінній огляд будівель та споруд  та проведено підготовку 

всіх об’єктів Академії до роботи в осінньо-зимовий період;  

Проведено значний обсяг робіт з ремонту житлових та побутових 

приміщень гуртожитку, проведено ремонт всіх спальних приміщень другого, 

четвертого і п’ятого поверхів гуртожитку; 

Приведено та відремонтовано аудиторний фонд всіх трьох навчальних 

корпусів Академії до сучасних вимог з організації та проведення навчального 

процесу. Обладнаний сучасною мультимедійною технікою та іншими 

засобами навчання. 

У напрямку оновлення меблів в Академії здійснено: 

Виготовлено комплекти меблів умеблювання гуртожитку курсантів на 

другому поверсі (14 кімнат); 

Комплексно умебльовано сім кабінетів керівників відділів та служб 

Академії (столи керівника, шафи платтяні, пенали, шафа книжкова, тумби, 

полиці для документів). 

Оформлено меблями, зокрема 13 трапецієвидними столами та тумбою і 

столом викладача, треніноговий центр психологів. 

Виготовлено кухонні меблі кімнати для приготування їжі студентами 

на третьому поверсі навчального корпусу № 2, виготовлено та змонтовано 6 

стелажів та вмонтована ніша для документів в новому приміщенні архіву  

навчального корпусу №3, здійснено виготовлення та змонтовано екрани для 

батарей опалення спортивної зали навального корпусу № 1, а також 
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виготовлено меблі роздягальні на 25 осіб в спортивному залі цього 

навчального корпусу. 

Виготовлено меблі (столи для засідань та трибуну) для лекційної 

аудиторії № 303. 

З метою сталої та безпечної експлуатації будівель та споруд, роботи 

інженерних мереж належного утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій Академії, проведено наступні ремонтні роботи в 

навчальних корпусах Академії. 

Проведено благоустрій території. 

Автотранспорт утримується у робочому стані. Постійно ведеться 

контроль за його належним технічним станом та проводиться необхідний 

поточний та капітальний ремонти.  

Транспорт експлуатується задовільно, порушень правил дорожнього 

руху та інших пригод не допущено. 

Група з охорони праці 

В поточному році проведено 63 вступних інструктажів з охорони праці. 

Проводилися позапланові інструктажі з персоналом та перемінним складом 

Академії різнопланового характеру (техніка безпеки на транспорті та під час 

пересування по дорозі, заходи безпеки при перебуванні на водоймах, 

особливості поводження під час ожеледиці, високої температури та інших 

несприятливих кліматичних умов та ін.) 

Всі працівники при виконанні робіт забезпечуються спецодягом, 

спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального захисту та 

гігієни.  

Придбані попереджувальні знаки безпеки з охорони праці, які 

розміщені у відповідних місцях; 

Перевірено наявність і доукомплектовано аптечки у транспортних 

засобах, гаражах та інших приміщеннях Академії; 

Своєчасно проводиться технічний стан автотранспорту; 

Постійно здійснюється контроль за використанням у всіх аудиторіях, 

коридорах навчального і адміністративного корпусу, службових кабінетах, 

обідній залі їдальні Академії, черговій частині, загальній бібліотеці та 

спальних приміщеннях курсантів сучасного енергозберігаючого 

освітлювального обладнання;  

Відповідно наказу від 05.06.2020 року №214/ОД «Про продовження 

заходів щодо запобігання короновірусної інфекції в Академії Державної 

пенітенціарної служби», необхідні карантині заходи виконано в повному 

обсязі. Співробітниками медичної частини здійснюється контроль за 

щоденним обов’язковим проходженням медичного огляду водіями  перед 

допуском до роботи. 

В обласному навчально-курсовому комбінаті пройшли навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці - 1 особа, електробезпеки - 4 особи. 

Таким чином, усі контрольні заходи, передбачені планом фінансово-

економічної та господарської діяльності із удосконалення навчально-

матеріальної бази Академії виконуються. 
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Пожежна безпека 

За звітній період надзвичайних подій та порушень з напрямку 

пожежної безпеки допущено не було. Стан забезпечення пожежної безпеки і 

недопущення пожеж та надзвичайних ситуацій підтримувався на належному 

рівні.  

   З метою підтримання належного стану пожежної безпеки було 

проведено ряд заходів. Оновлено плани евакуації персоналу Академії на 

випадок пожежі. Проведено плановий пожежно-профілактичний огляд 

електричних розподільчих щитів «220В та 380В». На кожному навчальному 

курсі створені ланки пожежогасіння, з якою проведено навчання та 

практичне тренування з правил використання протипожежних засобів у разі 

виникнення пожежі. У відповідних місцях розміщені попереджувальні знаки 

протипожежної безпеки. 

Основні напрямки роботи господарчої служби Академії у 2021 році: 

1. Здійснити ремонт та утеплення фасаду адміністративного корпусу. 

2. Продовжити роботу у напрямку виділення коштів та організації 

будівництва стадіону на території навчального корпусу № 3. 

3. Підготувати проект підсилення фундаменту споруди актового залу 

навчального корпусу № 3 та організувати проведення робот з підсилення 

фундаменту споруди підрядною організацією. 

4. Організувати проведення реконструкції коридору третього поверху 

навчального корпусу № 1 та коридору першого поверху навчального корпусу           

№ 3. 

5. Завершити поточний ремонт приміщень цокольного поверху 

гуртожитку навчального корпусу № 2. 

6. Продовжити заміну вікон в приміщеннях Академії та навчальних 

корпусів на металопластикові. 

7. Опрацювати питання проведення реконструкції приміщень їдальні 

навчального корпусу № 2. 

8. Ввести в експлуатацію пральний комплекс. 

9. Забезпечити курсантів та слухачів форменим одягом та речовим 

майном згідно норм належності. 

10. Провести планову інвентаризацію майна групи озброєння станом на 

01.07.2021. 

 

Розділ 9. Робота амбулаторії Академії 

 

Робота амбулаторії в 2020 році проводилась згідно планів на 2019-2020 

та на 2020-2021 навчальні роки. 

Основною задачею працівників амбулаторії є забезпечення персоналу, 

курсантів, студентів, слухачів Академії первинною медичною допомогою, у 

тому числі невідкладною медичною допомогою. 

За 2020 рік до амбулаторії за медичною допомогою звернулось 5688 

осіб, амбулаторно проходили лікування 177 курсантів, кількість днів 

тимчасової непрацездатності становила 1106 (в середньому на одного 
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хворого 6 днів).  Кількість хворих  на ГРВІ  в 2020 році  становила 62 осіб 

проти  71 в 2019 році та 12 хворих на ангіну (в 2019 році – 40). В 2020 році 

зареєстровано 36 випадків отримання травм (70  випадків у 2019 році), в тому 

числі переломів – 5  випадків (у 2019 році – 15) та  2 ЗЧМТ (у 2019 році 4 

випадків).  

На амбулаторному лікуванні в ізоляторі для інфекційних хворих 

амбулаторії під наглядом медичних працівників з діагнозом: «Коронавірусна 

хвороба» перебувало 5 курсантів. Курсанти 4 навчальних груп знаходились 

на самоізоляції в окремих кімнатах з щоденним наглядом медичного 

персоналу.  

Протягом 2020 року потребували високоспеціалізованої медичної 

допомоги на вторинному рівні, цілодобового медичного нагляду та 

перебували на стаціонарному лікуванні в лікарнях міста Чернігова                 

16 курсантів. Кількість ліжко-днів, відповідно, становила  125 (в середньому 

8 ліжко-днів на одного хворого). 

Лікарем-стоматологом амбулаторії в 2020 році було проліковано       

108 осіб.  

За минулий рік у фізіотерапевтичному кабінеті проведено 862 

фізіотерапевтичні процедури для 203 курсантів та співробітників. 

В 2020 році в амбулаторії середнім медичним персоналом було 

виконано 1146 маніпуляцій (внутрішньовенні, внутрішньом’язові, підшкірні, 

внутрішньошкірні ін'єкції). 

Працівниками амбулаторії здійснювалось медичне забезпечення  

культурно-масових та спортивних заходів Академії, в тому числі вступні 

іспити з фізичної підготовки, навчальні стрільби, церемонії вручення 

дипломів курсантам ІІІ-ІV курсів та складання присяги курсантами І курсу.  

Протягом року медичним персоналом амбулаторії проводилися 

санітарно-гігієнічні, протиепідемічні та лікувально-профілактичні заходи, а 

саме: 

– проведено профілактичні заходи щодо попередження переходу 

гострих захворювань в хронічні форми; 

– створено запас необхідних матеріальних ресурсів на випадок 

захворювання на грип, ГРВІ та гостру респіраторну вірусну хворобу COVID-

19: лікарські засоби для надання невідкладної допомоги та лікування хворих 

на грип та ГРВІ, засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі та миючі 

засоби; 

– здійснювались систематичні перевірки санітарного стану їдальні 

Академії, якості миття посуду, медичний огляд наряду; 

– проводилися медичні огляди курсантів та осіб, що повертались із 

відпусток, відряджень тощо; 

– заплановано та проведено в повному обсязі медичні огляди з 

отриманням особистих медичних книжок працівників Академії окремих 

професій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення та може 

призвести до поширення інфекційних хвороб. 
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Основними задачами амбулаторії на 2021 рік є: 

1. Забезпечити функціонування організаційних, профілактичних і 

протиепідемічних заходів на території Академії, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню інфекційних захворювань, в тому числі грипу, 

ГРВІ, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та коронавірусної інфекції (COVID-

19) серед курсантів, студентів, слухачів та персоналу  навчального закладу. 

2. Зниження захворюваності курсантів Академії.  

3. Застосування на практиці нових методів та засобів лікування хворих 

відповідно до міжнародних протоколів діагностики, лікування та 

профілактики хвороб.  

4. Підвищення кваліфікаційного рівня персоналу амбулаторії. 

5. Створення запасу лікарських засобів для забезпечення медичного 

обслуговування постійного та перемінного складу Академії. 

6. Організація своєчасного флюорографічного обстеження постійного 

та перемінного складу Академії на виконання Закону України «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз» 

7. Контроль за санітарно-гігієнічним станом території Академії 

8. Покращення рівня інформованості курсантів та студентів з питань 

здорового способу життя, репродуктивного здоров'я, дотримання правил 

респіраторної гігієни, а також правил миття рук або їх обробки 

спиртовмісними засобами, правил носіння захисної маски та її утилізації в 

період гострої респіраторної вірусної інфекції (COVID-19). 

 

 

Перспективи розвитку Академії у 2021 році 

 

Узагальнюючи вище зазначене, основні завдання Академії у 2021 році 

можна сформулювати таким чином: 

1. Забезпечення якості освітньої діяльності, що відповідає стандартам 

вищої освіти. 

2. Проходження акредитації освітньої програми підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 081 «Право» (20 осіб) та проходження акредитації 

освітньої програми для підготовки магістрів за спеціальністю 053 

«Психологія» (10 осіб). 

3. Формування вченою радою Академії разових спеціалізованих рад 

для присудження ступеня доктора філософії. 

4. Розроблення та затвердження Концепції наукової діяльності 

Академії на 2022-2026 роки (на зміну Концепції наукової діяльності Академії 

на 2016-2021 роки). 

5. Організація та проведення науково-практичних конференцій різного 

рівня, науково-практичних та наукових семінарів, круглих столів, тренінгів, 

спортивних і виховних заходів. 

6. Підготовка звітів про виконання науково-педагогічними 

працівниками кафедр науково-дослідних тем, що пройшли державну  




