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1. ІСТОРІЯ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Академія Державної пенітенціарної служби – державний, галузевий 

заклад вищої освіти, що проводить інноваційну освітню діяльність, пов’язану 

з наданням вищої освіти на першому, другому і третьому наукових рівнях 

вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та 

практичні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, 

сприяє розширенню наукових знань, проводить просвітницьку діяльність. 

Історія становлення Академії починає свій відлік ще з 1978 р., коли 

наказом № 0615 МВС СРСР було створено Чернігівську школу 

удосконалення начальницького складу міліції МВС СРСР з метою здійснення 

початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

співробітників підрозділів 5-го Головного управління МВС СРСР. 

Навчальний процес школи вдосконалення будувався на основі типових 

навчальних планів для навчальних закладів МВС і включав, окрім 

навчальних дисциплін загальноюридичного спрямування, низку спеціальних 

дисциплін, які відображали специфіку початкової підготовки і 

перепідготовки співробітників спецкомендатур, інспекцій з виправних робіт, 

відділів та управлінь співробітників інших підрозділів, пов’язаних з 

виконанням покарань без позбавлення волі. 

Перше заняття в школі відбулося 4 січня 1980 року. Для роботи у 

новоствореному навчальному закладі були запрошені як досвідчені фахівці, 

так і молоді викладачі з закладів вищої освіти різних міст України: 

В.І. Воронцов, Б.В. Бондаренко, М.М. Міткевич, В.А. Васильцова, 

Г.І. Соловйова, В.Ф. Усенко, Д.І. Педай, В.В. Іванов, Н.М. Нечасна, 

К.О. Гречанюк, В.М. Нікіфоров, Г.Й. Бондарєв, М.Ф. Нікітенко, М.В. Сучок, 

І.П. Осипенко та інші. 

Серед 10 навчальних закладів подібного профілю МВС у 1990 році 

школа вдосконалення посіла перше місце, що було свідченням високого 

професіоналізму її співробітників. Наявність відповідної матеріальної бази і 

висококваліфікованого колективу дозволила поставити питання про 

створення Чернігівського філіалу Всесоюзного Домодєдовського інституту 

підвищення кваліфікації співробітників МВС СРСР. Подібний наказ був 

завізований у грудні 1990 року. Але розпад Радянського Союзу не дозволив 

завершити реорганізацію. 

З набуттям Україною незалежності новітнім етапом стало створення на 

базі школи вдосконалення начальницького складу міліції училища МВС 

України, яке мало забезпечувати професійним кадровим складом 

новостворену систему виконання покарань, що до 1999 року входила до 



 
 

складу МВС України. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 

1992 року № 197 «Про створення Київського училища міліції та 

Чернігівського училища внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ 

України» нормативно закріпила пропозицію МВС України про створення 

Чернігівського училища внутрішніх справ МВС України на базі Чернігівської 

школи удосконалення начальницького складу міліції. 

Перший набір курсантів був здійснений у 1992 році. У 1999 році 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня № 1161 училище було 

підпорядковане новоствореному Державному департаменту України з питань 

виконання покарань. Також помітною подією 1999 року стало створення 

відділення заочного навчання та підвищення кваліфікації працівників. 

Відповідно до наказу Державного департаменту України з питань 

виконання покарань від 30.12.2002 № 271 Чернігівське училище внутрішніх 

справ набуло статусу юридичного коледжу. 

У 2003 році коледж отримав ліцензію на право підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а в листопаді 2006 пройдено 

процедуру державної акредитації. Коледж визнано акредитованим за ІІ 

рівнем. 

Згідно з наказом Державної пенітенціарної служби України від 26 

липня 2012 року №264 навчальний заклад було перейменовано у 

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. 

У різні роки навчальний заклад очолювали: 

– підполковник міліції Демченко Володимир Сергійович (з 1978 по 

1982 рік); 

– полковник міліції Синиця Володимир Опанасович (з 1982 по 1984 

рік); 

– генерал-майор міліції Шутяк Іван Юрійович (з 1984 по 1986 рік); 

– полковник міліції Прохоренко Микола Олексійович (з 1987 по 1992 

рік); 

– генерал-майор міліції Євдокимов Олексій Васильович (з 1992 по 1996 

рік); 

– генерал-майор міліції Свинарьов Віктор Іванович (з 1996 по 2005 

рік); 

– полковник внутрішньої служби Гречанюк Костянтин Олексійович (з 

2005 по 2010 рік); 

– полковник внутрішньої служби Олійник Олександр Іванович (з 2010 

по 2016 рік). 

У 2016 році Академію Державної пенітенціарної служби очолив 

полковник внутрішньої служби Тогочинський Олексій Михайлович. 



 
 

Багаторічні напрацювання колективу навчального закладу вилились у 

наступну значущу в його житті подію – 21 жовтня 2015 року відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 1111-р «Про утворення 

Академії Державної пенітенціарної служби» видано наказ Державної 

пенітенціарної служби України від 12 листопада 2015 року № 587/ОД-15 

«Про реорганізацію Чернігівського юридичного коледжу Державної 

пенітенціарної служби України шляхом перетворення в Академію Державної 

пенітенціарної служби». Почалась нова сторінка історії закладу вищої освіти. 

  



 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на: 

1) вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти; 

4) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

5) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом 

закладу вищої освіти; 

6) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, 

встановленому законодавством; 

7) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

8) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та 

за кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

9) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

10) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу 

вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої 

освіти, органів студентського самоврядування; 

11) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом.  

12) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої 

освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

13) академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

14) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

15) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України 

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання 

на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, за умови 

добровільної сплати страхових внесків; 



 
 

16) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням 

окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; 

17) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

18) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, 

науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення 

тощо; 

19) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

20) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

21) канікулярну відпустку; 

22) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

23) оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх 

посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

24) Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою 

навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право 

на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому 

законодавством порядку. 

25). Здобувачі вищої освіти, які навчаються у закладах вищої освіти за 

денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

26) Студенти, курсанти закладів вищої освіти мають право на 

отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані: 

1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку закладу вищої освіти; 

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, 

та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів 

навчання. 

 



 
 

3. ФАКУЛЬТЕТИ ТА КАФЕДРИ 

Академія має в своїй структурі чотири факультети та десять кафедр. 

 

Юридичний факультет 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 1111-р. «Про утворення Академії Державної пенітенціарної служби» було 

розпочато нову сторінку в історії закладу вищої освіти. Наступним, не менш 

важливим кроком стало створення юридичного факультету як ключової 

ланки в системі підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої 

служби України Міністерства юстиції України. 

Юридичний факультет готує фахівців на першому (бакалаврському) та 

другому (магістерському) рівнях для здобуття освітніх ступенів «Бакалавр» і 

«Магістр» спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». 

Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію 

освітнього процесу в Академії, Правил внутрішнього розпорядку Академії. 

В основу підготовки випускника юридичного факультету покладено 

забезпечення реалізації принципів навчання фахівців у вищій школі, 

виконання вимог стандартів вищої освіти, практичну спрямованість 

підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності. 

Основна увага керівництвом факультету приділяється: 

 формуванню у курсантів свідомої громадянської позиції, 

патріотизму, готовності до проходження служби в органах і установах 

Державної кримінально-виконавчої служби України, дотриманню 

загальноприйнятих етичних норм; створенню атмосфери доброзичливості і 

взаємоповаги у стосунках між співробітниками, викладачами і курсантами; 

 проведенню фундаментальних та прикладних наукових досліджень 

на замовлення Міністерства юстиції України, Державної кримінально-

виконавчої служби України, органів виконавчої влади, правоохоронних 

органів, інших організацій і установ; 

 проведенню професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами, 

налагодженню та підтриманню контактів із територіальними підрозділами 

Державної кримінально-виконавчої служби України, органами Міністерства 

юстиції України з метою сприяння працевлаштуванню випускників і оцінки 

якості підготовлених фахівців. 

У розпорядженні факультету є два сучасні гуртожитки, де мешкають 

курсанти денної форми навчання, медична частина та їдальня, сучасні 

навчальні аудиторії та комп’ютерні класи, стрілецький полігон. 



 
 

Факультет очолює доктор історичних наук полковник внутрішньої 

служби Пекарчук Володимир Михайлович. 

 

Факультет пробації 

Факультет пробації Академії Державної пенітенціарної служби є одним 

із провідних підрозділів закладу вищої освіти, який забезпечує реалізацію 

навчальних планів з підготовки висококваліфікованих фахівців для 

підрозділів кримінально виконавчої служби України. 

Спираючись на кращі вітчизняні традиції підготовки кадрів вищої 

кваліфікації академічної освіти, факультет формує у курсантів фахові 

компетенції, які відповідають стандартам світових центрів підготовки 

фахівців кримінально-виконавчої системи та запитам практичних підрозділів 

органів пробації. 

Факультет відрізняє висока якість викладання навчальних дисциплін, 

яка базується на високому професійному рівні професорсько-викладацького 

складу. Серед викладачів факультету – професіонали-практики, працюючі в 

органах пробації співробітники, міжнародні та національні експерти, які 

беруть участь у розробці програм і проектів. 

Особлива увага приділяється формуванню комунікативних навиків. 

Однією із переваг факультету є формування в процесі підготовки навиків 

лідерства, переконання, створення команд і робота в них, професійне ведення 

переговорів, самопрезентація, публічних виступів та багато інших, які значно 

підвищують ефективність і результативність діяльності органів пробації. 

На факультеті пробації інтенсивно ведеться наукова робота. Провідні 

вчені факультету постійно проводять такі наукові заходи як, круглі столи, 

науково-практичні семінари та конференції. Курсанти факультету також 

беруть активну участь у науковій діяльності і під керівництвом поважних 

науковців ідуть у світ науки. Досвідчений професорсько-викладацький склад 

постійно публікує результати наукових пошуків у фахових та інших науково-

практичних виданнях регіонального, національного та міжнародних рівнях. 

Факультет очолює кандидат психологічних наук полковник 

внутрішньої служби Шамрук Олег Павлович. 

 

 

Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб 
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пенітенціарної служби, що здійснює навчальну, методичну, наукову, 

організаційну та виховну роботу зі студентами та слухачами. 

Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку здобувачів 

вищої освіти й проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних 

досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань у студентів 

денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання. 

Основним завданням факультету є забезпечення якісної підготовки 

фахівців за ліцензованими та акредитованими Академією спеціальностями, 

відповідно до чинного законодавства, державних стандартів вищої освіти для 

потреб Міністерства юстиції України, інших державних інституцій, установ, 

підприємств, організацій різних форм власності на основі поєднання 

сучасних методів навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної 

роботи. 

Діяльність факультету спрямована на забезпечення впровадження 

прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та 

інноваційних технологій навчання; формування у здобувачів вищої освіти 

свідомої громадянської позиції, патріотизму, готовності до активної трудової 

діяльності, відповідальності за власну долю та долю суспільства. 

Факультет очолює кандидат психологічних наук полковник 

внутрішньої служби Низовець Олена Миколаївна. 

 

Факультет підвищення кваліфікації 

Діяльність факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС 

України спрямована на формування нового мислення і професійної культури 

персоналу, навчання його сучасним формам і методам роботи в процесі 

реформування кримінально-виконавчої системи України. 

Основними завданнями факультету є задоволення потреб слухачів в 

інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалення 

професійної кваліфікації та підготовки відповідно до сучасних вимог та 

викликів; підвищенням якості науково-методичного супроводу основних 

програм професійного навчання, що реалізуються на факультеті, і 

посиленням їх практичної спрямованості; подальшим розвитком 

матеріально-технічної бази, поліпшенням умов для проживання слухачів, що 

навчаються на факультеті. 

Необхідно не просто підготувати професійного фахівця, але і зробити 

все необхідне, щоб він володів високими громадянськими якостями, був 

аналітично, духовно і фізично розвинений, міг під час служби в повному 

обсязі використовувати отримані знання та вміння. 



 
 

На факультеті проводиться підвищення кваліфікації та первинна 

професійна підготовка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України більш ніж по 20 категоріям працівників. 

Сьогодні факультет є сучасним, динамічним навчальним підрозділом 

Академії, де постійно удосконалюється освітній процес для найбільш 

повного і якісного задоволення потреб Державної кримінально-виконавчої 

служби України в підвищенні професійного рівня її персоналу. 

Факультет очолює кандидат педагогічних наук полковник внутрішньої 

служби Єрмак Сергій Миколайович. 

 

Кафедри Академії 

У структурі Академії нараховуються три кафедри юридичного 

профілю: кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології; 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу; теорії та 

історії держави і права, конституційного права. Якісну підготовку фахівців 

також забезпечують кафедри: тактико-стеціальної підготовки; психології; 

педагогіки та гуманітарних дисциплін; економіки та соціальних дисциплін; 

іноземних мов; фізичного виховання. З детальною інформацію щодо 

діяльності кафедр і їх викладацьким складом можна ознайомитись за 

посиланням http://academysps.edu.ua/ 

 

Кафедра військової підготовки 

Кафедра військової підготовки Академії Державної пенітенціарної 

служби проводить військову підготовку громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю: «Бойове 

застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів». 

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил 

України, інших військових формувань, а також правоохоронних органів 

спеціального призначення необхідною кількістю військовонавчених 

громадян України для виконання військового обов’язку в запасі, 

проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб 

офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних 

Сил України та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації 

права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття 

додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання 

військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у 

воєнний час та для майбутньої професійної діяльності. 

Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній 

базі Академії та військових частинах Збройних Сил України протягом 2-ох 

http://academysps.edu.ua/


 
 

років навчання, як правило, один навчальний день на тиждень у суботу 

(методом проведення «військового дня»). Заняття проводяться у формі 

навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, підсумкового 

навчального збору, контрольних заходів. 

Здобувачі вищої освіти Академії, а також інших закладів вищої освіти, 

проходять військову підготовку під час навчання на 2-му та 3-му курсах 

Академії (інших ЗВО). Військовослужбовці рядового, сержантського та 

старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не 

нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку на кафедрі з 

урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами 

України військової служби у Збройних силах України, затвердженого Указом 

Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами). 

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки для 

заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових 

спеціальностей осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені 

військовослужбовцями-жінками. 

Конкурсний відбір 

Конкурсний відбір проводиться серед громадян України, які бажають 

проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за 

контрактом за умови, якщо громадяни: 

 Мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра. 

 Придатні до військової служби за станом здоров’я. 

 На початок військової підготовки не виповнилося 40 років. 

Порядок проведення відбору громадян України для проходження 

військової підготовки. 

1. Подати документи до приймальної комісії (вул. Гонча, 34, 

м. Чернігів): 

 заяву про бажання проходити військову підготовку та відомість 

успішності, або витяг із навчальної картки з оцінками, підписані 

деканом факультету (за основним місцем навчання) і завірені печаткою 

деканату; 

 копію паспорта громадянина України (2 та 11 сторінки) на одній 

стороні А4; 

 копію паспорта громадянина України (1 сторінка) та копію 

ідентифікаційного коду разом на зворотній стороні вищезазначеного 

А4 згідно прикладу; 

 копію приписного свідоцтва; 

 довідку військово-лікарської комісії військового комісаріату про 

придатність до військової служби. 



 
 

2. День відбору 

Прибути у визначений день та час за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 

34 з такими документами: 

 паспорт громадянина України 

 приписне свідоцтво або військовий квиток 

 довідку (оригінал) про висновок військово-лікарської комісії 

Довідка лікарської комісії 

Для проходження лікарської комісії необхідні: 

 Направлення до військомату з кафедри військової підготовки 

(отримання з 09:00 до 16:00 у робочі дні на кафедрі військової 

підготовки). 

 Довідка про навчання у закладі вищої освіти: отримати можна у 

деканаті свого ЗВО. 

 Амбулаторну картку (Форма 25) з поліклініки за місцем проживання, 

або з студентської поліклініки ( тільки студенти державних начальних 

закладів.) 

 Загальний аналіз крові. 

 Загальний аналіз сечі. 

 Рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної 

клітки. 

 Кардіограма. 

 Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, 

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів. 

 Довідка з тубдиспансеру за місцем проживання. 

 Для кандидатів жіночої статі додатково надається довідка від 

гінеколога з результатами цитології. 

Телефон: (04622) 3-36-46, (0462) 65-39-19 

 



 
 

4.РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

Заняття в Академії проходять в дві зміни. Перший, третій курси та 

магістри навчаються в першу зміну, другий та четвертий в другу зміну. 

Перша зміна триває з 8.30 до 13.00 за наступним розкладом: 

08.30 – 09.50 – перша пара; 

10.00 – 11.20 – друга пара; 

11.40 – 13.00 – третя пара. 

Друга зміна займається з 14.00 до 18.20: 

14.00 – 12.50 – перша пара; 

15.30 – 16.50 – друга пара; 

17.00 – 18.20 – третя пара. 

В розкладі занять вказується назва дисципліни, вид зняття та номер 

теми, прізвище викладача та аудиторія. Номер аудиторії вказується поруч з 

корпусом, наприклад позначка ауд. 208/1 – означає, що заняття проходитиме 

на першому корпусі (вул. Гонча 34); ауд. 400/2 – заняття проходиме на 

другому корпусі Академії (вул. Шевченка 103); ауд. 203/3 – заняття 

проходитиме на третьому корпусі (вул. Музична 2а). 

З розкладом занять можна ознайомитись на мультимоніторній системі 

корпусу № 1, інформаційних стендах корпусів № 2 та № 3, а також на сайті 

Академії. 

  



 
 

5. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

Здобувачі вищої освіти Академії можуть отримати якісне медичне 

обслуговування в амбулаторії, що знаходиться на території корпусу № 1. 

В Академії працює Кабінет психологічної служби, який розміщений в 

аудиторії 104 (корпус гуртожитку, 1 поверх). 

Практичний психолог Локоть Надія Олександрівна проводить 

індивідуальні консультації для курсантів, студентів, а також батьків та 

співробітників за графіком: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00. 

Орієнтовна тематика можливостей психологічних консультувань: 

 пізнання своїх здібностей, можливостей, особливостей характеру, свого 

типу особистості, профорієнтація (тестові діагностування, бесіди); 

 розуміння своїх переживань, позбавлення відчуття самотності, тривоги 

та інших неприємних почуттів: агресії, гніву, досади, провини тощо; 

 формування навичок позитивного та ефективного спілкування з 

друзями, коханими, ровесниками, викладачами, колегами, батьками; 

 рекомендації щодо уникнення комунікативних конфліктів та виходу з 

проблемних ситуацій; допомога в подоланні внутрішніх конфліктів 

особистості, підвищенні самооцінки; поради щодо організації власної 

успішної діяльності;допомога в придбанні впевненості у собі, надання 

можливостей придбання особистісної зрілості, любові до життя та 

самого себе. 

Працює телефон «довіри», зателефонувавши на який, можна дістати 

психологічну консультацію безпосередньо від психолога та домовитись про 

індивідуальну зустріч: (0462) 77-42-24. 

 

 

  



 
 

6. КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Курсантсько-студентське самоврядування в Академії – це система 

форм самостійної громадської діяльності курсантів та студентів, яка 

направлена на реалізацію права вирішення питань навчання, побуту і 

можливості захисту інтересів курсантів та студентів, забезпечення виконання 

ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості 

курсанта і студента, формування навичок майбутніх фахівців, а також 

забезпечення участі в управлінні Академією. 

Метою органів самоврядування є створення умов для самореалізації 

особистості курсантів та студентів і формування у них організаторських 

навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 

Діяльність органів самоврядування спрямована на удосконалення 

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання 

духовності та культури курсантів та студентів, зростання соціальної 

активності. 

Основні завдання органів самоврядування: участь в управлінні 

Академією, захист прав та інтересів курсантів та студентів, забезпечення 

виконання курсантами та студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній, 

науковій, спортивній та творчій діяльності, сприяння створенню в Академії 

різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та 

координація їх діяльності, співробітництво з органами студентського 

самоврядування інших закладів вищої освіти та молодіжних організацій. 

Головою курсантсько-студентського самоврядування є Волков М.В. 

  



 
 

7. КУЛЬТУРНЕ ТА СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ  

Клуб – це осередок суспільно-культурного життя Академії, де художня 

самодіяльність сприяє розвитку творчих здібностей, задоволенню потреб та 

інтересів курсантів та студентів, формуванню в них високих естетичних 

смаків і любові до мистецтва, прищепленню почуття прекрасного. 

З кожним роком стає різноманітнішою палітра студій, творчих гуртків 

та об’єднань, що працюють у клубі. Усе впевненіше виступають і 

перемагають наші курсанти та студенти на престижних міських, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсах і фестивалях. Завдяки високій 

майстерності виступів багато колективів й окремих виконавців є 

дипломантами, лауреатами конкурсів нашого міста й інших міст країни, деякі 

з них стали неодноразовими володарями високих мистецьких нагород і 

відзнак. 

В Академії діє ряд творчих майстерень в яких здобувачі можуть 

реалізувати свої таланти: 

 Творча майстерня: «Вокально-Інструментальний ансамбль». 

 Творча майстерня з вокалу. 

 Творча майстерня з народно-сценічної хореографії. 

 Творча майстерня: «Театральне мистецтво». 

Значне місце в житті курсантів та студентів посідають регулярні 

заняття фізичною культурою, спрямовані на виховання здорового способу 

життя, формування фізичних і духовних цінностей особистості. 

В Академії створенні всі умови для активних занять фізичною 

культурою та спортом. Навчально-спортивна база включає спортивний та 

атлетичний зал. Функціонують різноманітні спортивні секції. Все це дозволяє 

курсантам та студентам підвищувати рівень власної фізичної та спортивної 

майстерності. В Академії працюють та навчаються майстри спорту – 

учасники та переможці чемпіонатів світу, Європи, України. На базі закладу 

вищої освіти щорічно відбуваються чемпіонати Державної кримінально-

виконавчої служби України з рукопашного бою. 

Провідні спортсмени та збірні команди Академії постійно беруть 

участь у змаганнях, що проводяться Державною кримінально-виконавчою 

службою України, ФСТ «Динамо», іншими обласними й міськими 

спортивними комітетами. Спортсмени Академії постійні учасники обласної 

Спартакіади серед студентів закладів вищої освіти, з успіхом беруть участь у 

спортивних іграх, міжнародних змаганнях та турнірах. Детальну інформацію 

щодо спортивних секцій та команд Академії можна отримати за посиланням: 

http://academysps.edu.ua/sportivne-zhittya/ 

http://academysps.edu.ua/kul-turne-zhittya/majsternya-vokal-no-instrumentalna/
http://academysps.edu.ua/kul-turne-zhittya/majsternya-z-vokalu/
http://academysps.edu.ua/kul-turne-zhittya/majsternya-z-horeografii/
http://academysps.edu.ua/kul-turne-zhittya/tvorcha-majsternya-teatral-ne-mistetstvo/
http://academysps.edu.ua/sportivne-zhittya/

