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Вступ 

 

У 2021 році колектив Академії Державної пенітенціарної служби (далі 

– Академія ДПтС) здійснював провадження освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-

науковому) рівнях вищої освіти, забезпечував первинну підготовку та 

підвищення кваліфікації працівників Державної кримінально-виконавчої 

служби України (далі – ДКВС України), докладав зусилля на забезпечення 

відповідності умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання 

вимогам законодавства і стандартам вищої освіти з урахуванням 

карантинних обмежень спрямованих на  запобігання поширенню COVID-19. 

Діяльність  ректора в умовах пандемії COVID-19 була зосереджена на 

збереженні здоров’я як членів трудового колективу, так і здобувачів вищої 

освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для цього було 

запроваджено технології дистанційного навчання, придбано засоби 

індивідуального захисту та дезінфекції, забезпечено дотримання санітарних 

норм та рекомендацій МОЗ України. 

У статусі академії, заклад вищої освіти функціонує з 2016 року, проте в 

звітному періоді мали місце виклики, які довелося долати вперше. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 200-р «Про 

реорганізацію деяких закладів освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства юстиції» до Академії ДПтС були приєднанні Центри 

професійної підготовки персоналу ДКВС України (Білоцерківський, 

Кам’янський, Хмельницький), що стали її територіально відокремленими 

відділеннями. У той же час, протягом звітного періоду, Академія ДПтС не 

втратила позицій по всіх напрямах освітньої, виховної та господарсько-

фінансової діяльності.  

Сьогодні Академія ДПтС має таку структуру: 

– чотири факультети (юридичний; факультет пробації; факультет 

заочного навчання та навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

факультет підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України), у структурі 

яких функціонують 10 кафедр; 

– Білоцерківська філія Академії ДПтС (центр професійної освіти); 

– Кам’янська  філія Академії ДПтС (центр професійної освіти, кафедра 

правової та спеціальної підготовки); 

– Хмельницька філія Академії ДПтС (центр професійної освіти, 

кафедра кінології та спеціальних дисциплін). 

У 2021 році Академія ДПтС проходила акредитацію освітніх програм з 

боку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – 

НАЗЯВО), в результаті чого отримала високі оцінки від галузевих 

експертних  комісій. Академія ДПтС продовжила своє самоствердження на 

науковій ниві, через розвиток наукового співробітництва, укладання 

договорів та меморандумів, організацію міжнародних науково-практичних 

конференцій, включення її періодичних видань до переліку наукових 

фахових видань України категорії «Б». 
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Протягом 2021 року ректор ініціював прийняття низки положень, що 

забезпечили нормативну основу для удосконалення організації освітнього 

процесу та науково-дослідної діяльності, дотримання академічної 

доброчесності. 

У цьому звіті я, Тогочинський Олексій Михайлович, звітую перед 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії ДПтС 

та Міністерством юстиції України про результати своєї діяльності в 2021 

році, досягнення цільових показників, виконання обов’язків, передбачених 

укладеним контрактом і Статутом Академії ДПтС. 



 

 

5 

Розділ 1 

Організація освітнього процесу та результати 

вступної кампанії у 2021 році 

 

1.1 Ліцензування та акредитація освітньої діяльності 

 

Діяльність Академії ДПтС у 2021 році здійснювалась відповідно до 

вимог нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України та документів, що визначають освітню 

діяльність Академії ДПтС, з метою підготовки фахівців для органів та 

установ виконання покарань ДКВС України та інших державних та 

недержавних інституцій. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 17.02.2021 № 104, 

наказу Академії ДПтС від 26.08.2020 № 286/ОД, рішення вченої ради 

Академії ДПтС від 18.03.2021 (протокол № 4), рішення Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

05.05.2021 (протокол № 27) та з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу 

було забезпечено організацію освітнього процесу в Академії ДПтС з 

урахуванням епідемічної ситуації в регіоні. 

У 2021 році відбулося переоформлення всіх ліцензій: 

1. Зa piвнями ocвiти: 

– пepший (бaкaлaвpcький) piвeнь – 100 чоловік (освітні програми за 

спеціальностями 051 «Економіка» та 053 «Психологія») (нaкaз МОН України 

вiд 22.02.2021 № 19-л); 

– дpyгий (мaгicтepcький) piвeнь – 50 чоловік (освітня програма за 

спеціальністю 053 «Психологія») (нaкaз МОН України вiд 26.07.2021 № 102-

л). 

2. Зa ocвiтнiми пpoгpaмaми нa вiдпoвiднoмy piвні вищoï ocвiти зa 

cпeцiaльнocтями, нeoбxiдними для дocтyпy дo пpoфeciй, для якиx 

зaпpoвaджeнo дoдaткoвe peгyлювaння: 

Перший (бакалаврський) рівень: 

–  081 «Право» – 370 (нaкaз МОН України вiд 22.02.2021 № 19-л); 

–  262 «Правоохоронна діяльність» – 250 (нaкaз МОН України вiд 

22.02.2021 № 19-л). 

Другий (магістерський) рівень: 

–  081 «Право» – 175 (нaкaз МОН України вiд 22.02.2021 № 19-л); 

–  262 «Правоохоронна діяльність» – 100 (нaкaз МОН України вiд 

22.02.2021 № 19-л). 

Третій (освітньо-науковий) рівень: 

–  081 «Право» – 20 (нaкaз МОН України вiд 22.02.2021 № 19-л). 

У липні 2021 року Академією ДПтС отримано ліцензію на розширення 

провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні за 

спеціальністю 053 «Психологія» з 10 осіб на 50 осіб.  
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У листопаді 2021 року Академією ДПтС отримано ліцензію на 

розширення провадження освітньої діяльності за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» з 250 осіб на 500 осіб (на строк навчання) за 

освітніми програмами:  

1. Підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 

ДКВС України. 

2. Підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. 

У 2021 році в режимі онлайн здійснювався процес акредитації освітніх 

програм. За результатами роботи експертних груп суттєвих недоліків не 

виявлено і рішеннями НАЗЯВО освітні програми було успішно 

акредитовано: 

– 051 «Економіка» для підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 14.12.2021 № 19); 

– 081 «Право» для підготовки фахівців на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 17.12.2021 № 2435);  

– 053 «Психологія» для підготовки фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 17.12.2021 

№ 2516); 

– 081 «Право» для підготовки фахівців на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 29.07.2021 № 2078). 

Також до НАЗЯВО подано відповідну заяву та відомості 

самооцінювання за бакалаврською програмою 062 «Правоохоронна 

діяльність», призначено експертну групу, робота якої запланована з 10 по 12 

січня 2022 року.  

Обсяги державного замовлення на 2021 рік складали: 

1. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

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

осіб – за заочною формою навчання); 

– 053 «Психологія» (в обсязі 20 осіб – за денною формою навчання та 

10 осіб – за заочною формою навчання); 

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

– 262 «Правоохоронна діяльність» (в обсязі 100 осіб – за денною 

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

2. На другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

– 053 «Психологія» (в обсязі 10 осіб – за денною формою навчання та 5 

осіб – за заочною формою навчання); 

– 081 «Право» (в обсязі 10 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). 
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1.2 Контингент курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, 

ад’юнктів 

 

Всього в Академії навчається 1186 осіб, з них: 

за денною формою навчання: 

– за кошти державного бюджету (курсанти) – 359 осіб; 

– за кошти державного бюджету (магістри) – 28 осіб; 

– за кошти державного бюджету (ад’юнкти) – 4 особи; 

– за кошти фізичних осіб (студенти) – 279 особа; 

– за кошти фізичних осіб (магістри) – 9 осіб; 

– за кошти фізичних осіб (аспіранти) – 2 особи; 

за заочною формою навчання: 

– за кошти державного бюджету (слухачі-бакалаври) – 157 осіб; 

– за кошти державного бюджету (слухачі-магістри) – 34 особи; 

– за кошти фізичних осіб (студенти-бакалаври) – 123 особи;  

– за кошти фізичних осіб (студенти-магістри) – 131 особа;  

– за кошти фізичних осіб (аспіранти) – 60 осіб. 

Крім цього, у 2021 році в Академії ДПтС пройшли первинну 

професійну підготовку 240 слухачів та  підвищили кваліфікацію 123 слухача.  

Протягом другого півріччя 2021 року в Білоцерківській філії Академії 

ДПтС первинну професійну підготовку (далі – ППП) та підвищення 

кваліфікації (далі – ПК) за дистанційною формою навчання пройшли 378 осіб 

рядового і начальницького складу ДКВС України, а саме: 

– начальники відділень соціально-психологічної служби відділів 

соціально-виховної та психологічної роботи (ПК) – 87 осіб; 

– начальники відділень соціально-психологічної служби відділів 

соціально-виховної та психологічної роботи (ППП) – 85 осіб; 

– персонал відділів контролю за виконання судових рішень (ПК) – 6 

осіб; 

– персонал відділів контролю за виконання судових рішень (ППП) – 12 

осіб; 

– заступники начальників установ виконання покарань (далі – УВП), 

слідчих ізоляторів (далі – СІЗО) з інтендантського та комунально-побутового 

забезпечення (ПК) – 30 осіб; 

– заступники начальників УВП, СІЗО з інтендантського та комунально-

побутового забезпечення (ППП) – 32 особи; 

– персонал інженерно-експлуатаційних відділів інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення (ПК) – 9 осіб; 

– персонал інженерно-експлуатаційних відділів інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення (ППП) – 17 осіб; 

– персонал уповноважених органів з питань пробації (ПК) – 100 осіб. 

У другому півріччі 2021 року в Кам’янській філії Академії ДПтС 

успішно пройшли навчання 1353 особи – 17 категорій слухачів з числа 

персоналу ДКВС України, у тому числі: 
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Центр професійної освіти: 

– молодші інспектори відділів охорони кримінально-виконавчих 

установ закритого  типу (ППП) – 356 осіб; 

– молодші інспектори УВП, СІЗО (ППП) – 171 особа;  

– молодші інспектори відділів нагляду і безпеки кримінально-

виконавчих установ закритого  типу (ППП) – 141 особа; 

– старші по корпусному відділенню УВП, СІЗО (ППП) – 17 осіб; 

Кафедра правової і спеціальної підготовки 

– інспектори (старші інспектори) відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ППП) – 15 осіб; 

– начальники (заступники начальників) відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ППП) – 12 осіб; 

– інспектори (старші інспектори) відділів режиму і охорони УВП, СІЗО 

(ППП) – 27 осіб; 

– персонал територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань 

ДКВС України (ППП) – 9 осіб; 

– начальники (заступники начальників) відділів режиму і охорони 

УВП, СІЗО (ППП) – 7 осіб; 

– особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

нагляду і безпеки УВП (ППП) – 22 особи; 

– молодші інспектори відділів охорони кримінально-виконавчих 

установ закритого типу (ПК) – 303 особи; 

– молодші інспектори УВП, СІЗО (ПК) –145 осіб; 

– начальники варт відділів охорони кримінально-виконавчих установ 

закритого типу (ПК) – 38 осіб; 

– старші по корпусному відділенню УВП, СІЗО (ПК) – 34 особи; 

– начальники (заступники начальників) відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ПК) – 25 осіб; 

– інспектори (старші інспектори) відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ПК) – 10 осіб; 

– начальники (заступники начальників) відділів режиму і охорони 

УВП, СІЗО (ПК) – 23 особи. 

Протягом другого півріччя 2021 року в Хмельницькій філії Академії 

ДПтС здійснено первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації 

644 осіб рядового і начальницького складу ДКВС України, а саме: 

– молодші інспектори-кінологи відділів режиму і охорони СІЗО та 

відділів охорони УВП – 39 осіб; 

– старші інспектори з кінології відділів режиму і охорони СІЗО та 

відділів охорони УВП – 14 осіб; 

– чергові помічники начальників УВП – 61 особа;  

– заступники чергових помічників начальників УВП – 72 особи;  

– особи середнього і старшого начальницького складу відділів 

(секторів) інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та інформатизації  

УВП і СІЗО – 39 осіб; 
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– особи рядового та молодшого начальницького складу (молодші 

інспектори) відділів нагляду і безпеки УВП ДКВС України – 253 особи; 

– особи середнього і старшого начальницького складу відділів нагляду 

і безпеки УВП – 16 осіб. 

Для проведення занять з курсантами, студентами, слухачами, 

аспірантами та ад’юнктами в Академії ДПтС використовувався навчальний 

корпус № 1, що знаходиться по вулиці Гончій, 34, в якому обладнано 26 

навчальних аудиторій, які використовуються для читання лекцій, проведення 

семінарських та практичних занять, контрольних заходів (заліків та 

екзаменів), науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих 

столів тощо); 3 спортивні зали (зала для проведення спортивних ігор, зала 

для боротьби та рукопашного бою, тренажерна зала); актову залу, 

амбулаторію, стрілецький тир, службові кабінети науково-педагогічних та 

інших працівників. 

Для проведення занять з курсантами факультету пробації у 2021/2022 

навчальному році, а також навчальних занять кафедри військової підготовки,  

використовувався навчальний корпус № 2, який знаходиться по вулиці 

Шевченка, 103. У цьому корпусі обладнано 7 навчальних аудиторій та 2 

навчальні аудиторії, які використовуються кафедрою військової підготовки. 

Проведення начальних занять для слухачів та студентів заочної форми 

навчання здійснювалося на навчальному корпусі № 3, розташованому по 

вулиці Музична, 2а. У цьому корпусі 8 навчальних аудиторій (ауд. 205 

обладнана як комп’ютерний клас) та зала для проведення спортивних ігор. 

В Академії ДПтС (м. Чернігів) 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. 

У Кам’янській  філії Академії ДПтС створені центр професійної освіти 

і кафедра правової та спеціальної підготовки. 

У Хмельницькій філії Академії ДПтС діють центр професійної освіти і  

кафедра кінології та спеціальних дисциплін. 

У Білоцерківській філії Академії ДПтС функціонує центр професійної 

освіти. 

Аудиторний фонд Академії ДПтС у 2021 році збільшився на 

2 аудиторії, за рахунок введення в експлуатацію аудиторій № 302 та 302-А, 

що знаходяться на території навчального корпусу № 3. Академія ДПтС має 

46 навчальних аудиторій, з яких 15 – обладнано стаціонарними 

мультимедійними проекторами. В Академії ДПтС є 10 переносних 

мультимедійних проекторів, з яких 9, разом з двома мобільними 

інтерактивними панелями, придбано у 2021 році.  

Академія ДПтС у 2021 році збільшила забезпеченість освітнього 

процесу мультимедійним обладнанням на 23,9 %. Загальний показник 



 

 

10 

забезпечення освітнього процесу мультимедійним обладнанням збільшився з 

34,8 % у 2020 році до 58,7 % у 2021 році, що свідчить про забезпечення 

досягнення цільового показника діяльності Академії ДПтС № 1, 

визначеного пунктом 2 Контракту з ректором Академії ДПтС від 

06.04.2021. Ці показники  більш ніж вдвічі перевищують вимоги Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами внесеними згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347,  від 

03.03.2020 № 180, від 24.03.2021 № 365), за якими не менше 25 % 

аудиторного фонду закладу вищої освіти мають бути забезпечені 

мультимедійним обладнанням. 

Аудиторний фонд Білоцерківської філії Академії ДПтС становить 12 

аудиторій, з них 10 – забезпечені мультимедійним обладнанням (83,3 %). 

У Кам’янській  філії Академії ДПтС використовується для навчання 18 

аудиторій, з них 16 – забезпечені мультимедійним обладнанням (88,8 %). 

Аудиторний фонд Хмельницької філії Академії ДПтС становить 9 

аудиторій, з них 6 – забезпечені мультимедійним обладнанням (66,6 %). 

Кафедра військової підготовки громадян України здійснювала в 2021 

році свою діяльність 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.  

У 2021 році кафедра військової підготовки забезпечила другий випуск 

громадян, які на добровільних засадах пройшли повний курс військової 

підготовки на кафедрі. 22.07.2021 Військову присягу на вірність 

Українському народу склали 68 громадян України. 28 громадянам після 

здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр» наказом Міністра оборони 

України було присвоєно первинне військове звання офіцера запасу 

«молодший лейтенант». 

Станом на сьогоднішній день на кафедрі проходять військову 

підготовку курсанти та студенти Академії ДПтС, 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 – 135 осіб, другий рік навчання – 87 осіб. 

Кафедра військової підготовки в 2021 році удосконалила матеріально-

технічну базу, що використовувалася для забезпечення повсякденної 

діяльності та організації освітнього процесу. Протягом звітного року 

кафедрою отримані розрізні вузли та агрегати до бойових машин БТР-80 та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9
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БМП-2, ваговий макет БМП-2, а також навчальна література з предметів 

військової підготовки. 

Завдяки ректору Академії ДПтС налагоджено співробітництво між 

закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання та командувачем 

військ оперативного командування «Північ», що забезпечило проведення 

практичних занять з предметів програми військової підготовки з 

використанням матеріально-технічної бази військових частин Чернігівського 

гарнізону, а також 242-го загальновійськового полігону (селище 

Гончарівське).  

Кафедра військової підготовки тісно співпрацювала з командуванням 

військових частин щодо питання працевлаштування громадян, які проходять 

військову підготовку на кафедрі та виявили бажання проходити військову 

службу за контрактом в частинах Збройних Сил України та інших військових 

формуваннях. 

 

1.3 Якість підготовки фахівців 

 

Система забезпечення якості вищої освіти в Академії ДПтС відповідала 

вимогам Закону України «Про вищу освіту». 

Відповідно до Положення про систему забезпечення Академією ДПтС 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення), яке схвалене вченою радою 10.05.2016 (протокол № 7), та 

затверджене наказом по Академії ДПтС від 27.05.2016 № 212 здійснено: 

1) моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм – 18 березня 

2021 року вченою радою Академії ДПтС були затверджені нові навчальні 

плани підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальностями: 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка, 

053 «Психологія», 081 «Право» та другому (магістерському) рівні вищої 

освіти за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність», 

053 «Психологія», 081 «Право» для підготовки здобувачів 2021 року набору.  

Навчальні плани розроблені відповідно до рекомендацій науково-

педагогічних працівників кафедр, здобувачів вищої освіти та представників 

роботодавців. 

Також у зв’язку зі змінами законодавства в сфері вищої освіти, за 

пропозиціями стейкхолдерів та учасників освітнього процесу було внесено 

ряд змін до навчальних планів та освітніх програм Академії ДПтС.  

Відповідно до вимог наказу МОН України від 22.10.2020 № 1294, у 

2021 році було внесено зміни до навчальних планів на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність за денною та заочною формами навчання для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних, 

юридичних осіб. Змінено форму атестації здобувачів вищої освіти з 

написання дипломної роботи на єдиний державний кваліфікаційний іспит. 

Замість дипломної роботи магістра в обсязі 20 кредитів ЄКТС введено 

навчальні дисципліни: 
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– «Іноземна мова» (4 кредити ЄКТС); 

– «Інформаційні системи та технології в правоохоронній діяльності» (3 

кредити ЄКТС); 

– «Особиста безпека працівників правоохоронних органів» (4 кредити 

ЄКТС); 

– «Правовий документообіг» (3 кредити ЄКТС); 

– «Проблеми кримінальної відповідальності» (3 кредити ЄКТС); 

– «Правове регулювання публічного адміністрування» (3 кредити 

ЄКТС). 

У магістерську програму «Право» було внесено ряд змін, щодо 

введення нових обов’язкових та вибіркових компонентів з урахуванням 

актуальних змін до чинного законодавства та потреб юриспруденції. 

Зокрема, введено залік з іноземної мови професійного спрямування у 

першому семестрі та іспит у другому. Замість дисципліни «Актуальні 

проблеми права Європейського союзу» (4 кредити ЄКТС) введено 

дисципліну «Проблеми взаємодії міжнародного, європейського та 

національного права». Навчальна дисципліна «Проблеми фінансового права» 

замінена на «Правове регулювання публічної служби» (4 кредити ЄКТС). 

Вибіркова дисципліна «Педагогіка вищої школи» (4 кредити ЄКТС) замінена 

на «Проблеми кримінальної відповідальності». Вибіркова дисципліна 

«Забезпечення прав і свобод людини в процесі виконання покарань» замінена 

на нормативну дисципліну «Процесуальний документообіг» зі скороченням 

обсягу з 4 до 3 кредитів ЄКТС. 

Відповідно до затверджених навчальних планів підготовки фахівців 

навчальна дисципліна «Іноземна мова» на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти для всіх спеціальностей викладалася як нормативна на 1-му 

курсі та як факультативна – на 2-му і 4-му курсах. 

У зв’язку з необхідністю підготовки курсантів та студентів Академії 

ДПтС до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ), 

для здобуття ступеня магістра, додано факультативні заняття з іноземної 

мови для курсантів та студентів 3-го курсу на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти для 2020 року набору за спеціальностями 081 «Право», 

053 «Психологія» та для 2019 року набору за спеціальностями 

262 «Правоохоронна діяльність», 053 «Психологія» за денною формою 

навчання для здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного 

бюджету та за кошти фізичних, юридичних осіб та для 2019 року набору за 

спеціальністю 081 «Право» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

кошти фізичних, юридичних осіб.  

01.07.2021 з метою вдосконалення підготовки фахівців в Академії 

ДПтС вченою радою були затверджені пропозиції щодо внесення змін до 

бакалаврської освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» та 

навчальних планів підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

Зокрема, запроваджено дисципліну «Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності» (3 кредити ЄКТС) замість дисциплін «Етика 
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юриста» та «Професійна етика». Замість «Конституційного права України» 

запроваджено «Конституційне право та процес» (4 кредити ЄКТС), вилучено 

дисципліну «Адміністративне судочинство» та введено «Адміністративний 

процес» (3 кредити ЄКТС), а також «Адміністративну відповідальність» (3 

кредити ЄКТС). Скорочено дисципліну «Цивільне та сімейне право» (6 

кредитів ЄКТС) та запроваджено замість неї дисципліну «Цивільне право» (4 

кредити ЄКТС). Замінено дисципліну «Міжнародне право» на «Міжнародні 

стандарти захисту прав людини» (3 кредити ЄКТС). Введено дисципліни 

«Виконавче провадження» (3 кредити ЄКТС) та «Адміністративно-правові 

засади інформаційного суспільства» (3 кредити ЄКТС) в якості вибіркових 

дисциплін. 

За пропозицією курсантсько-студентського самоврядування Академії 

ДПтС, з метою унормування навантаження на здобувачів та збалансування 

структури навчального плану, об’єднано дисципліни «Українська мова» (3 

кредити ЄКТС) та «Основи загального та спеціального діловодства» (3 

кредити ЄКТС), а також «Безпека життєдіяльності» (3 кредити ЄКТС) та 

«Основи охорони праці» (3 кредити ЄКТС), які було скорочено до 4 кредитів 

ЄКТС. 

За рекомендації роботодавців, в межах викладання дисципліни 

«Інформатика», введено теми з основ кібербезпеки, що було відображено у 

назві дисципліни («Інформаційні технології та основи кібербезпеки» – 3 

кредити ЄКТС).  

З метою належного контролю за проведенням занять, налагодження 

обміну досвідом між науково-педагогічними працівниками Академії ДПтС та 

вдосконалення освітнього процесу, протягом звітного періоду, було 

організовано та проведено 70 відкритих (показових) занять та 124 

взаємовідвідування викладачів кафедр. Заходи проводились згідно із 

затвердженими графіками та віддзеркалювалися в записах у відповідних 

журналах. Результати проведення занять обговорювались на кафедрах, що 

відображено у протоколах засідань. 

Згідно з затвердженим 24.02.2021 графіком перевірки навчально-

методичного і дидактичного забезпечення освітнього процесу та 

організаційної документації кафедр Академії ДПтС у 2020/2021 навчальному 

році здійснювалася перевірка кафедри фізичної підготовки (01.03.2021), 

кафедри психології (02.03.2021), кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права (03.03.2021), кафедри тактико-спеціальної підготовки 

(04.03.2021), кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології (05.03.2021), кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу (09.03.2021), кафедри педагогіки та 

гуманітарних дисциплін (10.03.2021), кафедри економіки та соціальних 

дисциплін (11.03.2021), кафедри іноземних мов (12.03.2021), кафедри 

військової підготовки (15.03.2021); 

2) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та оприлюднення результатів таких оцінювань – 

рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників розглянуто на 
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засіданні вченої ради 21.12.2021 (протокол № 14) та розміщено на 

офіційному web-сайті Академії ДПтС; 

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників:  
– 13 науково-педагогічних працівників Академії ДПтС пройшли 

наукове стажування, з них 9 – в зарубіжних закладах вищої освіти (Болгарія, 
Польща, Німеччина, Румунія); 

– 19 педагогічних та науково-педагогічних  працівників Кам’янської 
філії Академії ДПтС пройшли підвищення кваліфікації; 

– 16 педагогічних та науково-педагогічних  працівників Хмельницької 
філії Академії ДПтС пройшли підвищення кваліфікації. 

Підтвердили знання з іноземної мови на рівні В2 (2 науково-
педагогічних працівника Академії ДПтС); 

4) забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього 
процесу, у тому числі, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за 
кожною освітньою програмою – науково-педагогічними працівниками 
розроблені силабуси з усіх навчальних дисциплін та розміщені на офіційному 
web-сайті Академії ДПтС, здобувачам вищої освіти та слухачам курсів 
підвищення кваліфікації надано доступ до фонду електронних копій наукової 
та бібліотеки, до мережі Інтернет, комп’ютерних класів, читальних залів, 
друкарської та копіювальної техніки;  

5) забезпечення інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом – у звітному періоді, в Академії ДПтС, за ініціативи 
ректора, був створений сектор дистанційного навчання навчального відділу 
(наказ Міністерства юстиції України від 07.05.2021 № 869/к «Про 
затвердження структури та штатів Академії ДПтС»). Для налагодження 
взаємодії створювалися кафедральні групи в Viber, використовуватися засоби 
електронного зв’язку (Telegram, E-mail, WhatsApp, групи в соціальних 
мережах тощо). Навчання здобувачів вищої освіти та слухачів курсів 
підвищення кваліфікації було організовано з використанням платформ 
ZOOM, Skype, Google Classroom, Всеосвіта, Moodle;  

6) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації – на офіційному web-сайті Академії ДПтС 
розміщені освітні та освітньо-наукові програми, положення, що визначені 
Законом України «Про вищу освіту», Кодекс Академічної доброчесності, 
договори на проведення практики студентів Академії ДПтС (бакалаврський 
рівень) та договори на проведення практики студентів Академії ДПтС 
(магістерський рівень), Правила поведінки здобувача вищої освіти в Академії 
ДПтС, відомості про освітні програми Академії ДПтС, експертні висновки 
галузевих експертних рад щодо можливості акредитації освітніх програм, 
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін тощо; 

7) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників Академії ДПтС і 
здобувачів вищої освіти – відповідно до «Положення про академічну 
доброчесність в Академії ДПтС», «Положення про перевірку наукових, 
навчально-методичних, кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 
Академії ДПтС» та інших нормативно-правових актів, проводилися дні 
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«академічної доброчесності», здійснювалося підписання кожним учасником 
освітнього процесу «Декларації про дотримання академічної доброчесності 
учасника освітнього процесу Академії ДПтС», проводилася технічна 
перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів Unicheck на 
основі договору від 04.03.2021 № Г-76 між Академією ДПтС та Товариством 
з обмеженою відповідальністю «АНТИПЛАГІАТ» щодо доступу до онлайн-
сервісу. Перевірялися наявність ознак академічного плагіату в дисертаційних 
дослідженнях, підготовлених до захисту, монографіях, наукових статтях 
тощо; здійснювалося опитування (анкетування) учасників освітнього процесу 
на предмет порушень норм академічної доброчесності в Академії ДПтС; 

8) контроль за якістю освітнього процесу здійснювався: 
а) науково-педагогічними працівниками – за допомогою поточного, 

проміжного і підсумкового контролю; 
б) начальниками (завідувачами) кафедри – за допомогою: 
– перевірки виконання навчальної, навчально-методичної, 

організаційно-методичної роботи, про що робилися 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, 
практичних занять, семінарських занять, консультацій тощо. Відвідування 
занять кожного науково-педагогічного працівника проводилося не менше 
одного разу за звітний період. Висновки відвідування фіксувалися в журналі 
контрольних та взаємних відвідувань занять начальником (завідувачем) 
кафедри; 

– проведення відкритих занять, які обговорювалися на засіданнях 
кафедр; 

– взаємовідвідування (кожен науково-педагогічний працівник відвідав 
не менше 2-х занять упродовж навчального року та зробив відповідні записи 
в журналі контрольних та взаємних відвідувань занять кафедри. 

в) керівництвом факультетів, навчального відділу за допомогою: 
– перевірки організації освітнього процесу кафедрами: формування 

навчального навантаження кафедр, якості рівномірного розподілу 
навантаження (в тому числі громадського) між науково-педагогічними 
працівниками; 

– регулярного контролю за дотриманням розкладу навчальних занять 
науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти; 

– відвідування занять науково-педагогічних працівників; 
– контролю за дотриманням 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 
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номенклатурою справ кафедр. 
г) представниками ректорату 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; 

– 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 ДПтС. 

У 2021 році Академією ДПтС було здійснено випуск 359 молодих 

фахівців. За результатами випуску кількість відмінників, які отримали 

диплом з відзнакою, складає 10 чоловік (3 %), які навчалися за денною 

формою: 

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – 6 чол.; 

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти – 4 чол. 

Відповідно до підпункту 4 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 461, пункту 7 розділу ІІ Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 № 977 та 

відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням 

НАЗЯВО від 17.03.2020 протокол № 6 (23) було призначено експертну групу 

для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» (ID у 

ЄДЕБО 23018) за третім рівнем вищої освіти в Академії ДПтС. Відповідно до 

наказу НАЗЯВО від 09.04.2021 № 793-Е в період з 26.04.2021 по 28.04.2021 в 

Академії ДПтС працювала експертна група, яка оцінила якість освітньої 

програми як такої, яка загалом відповідає критеріям оцінювання якості 

освітньої програми. У свою чергу, на підставі звіту експертної групи, 

галузева експертна рада підтвердила рівень «В» освітньо-наукової програми, 

й достатньо високо оцінила освітню діяльність Академії ДПтС. 
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Відповідно до протоколу від 27.07.2021 № 13 (56) НАЗЯВО ухвалило 

рішення щодо акредитації цієї освітньо-наукової програми за спеціальністю 

081 «Право». 

Відповідно до наказів Академії ДПтС від 15.09.2021 № 416/ОД та від 

29.10.2021 № 496/ОД до ад’юнктури (аспірантури) було зараховано 20 осіб 

(таблиця 1.3.4) та призначено наукових керівників з числа науково-

педагогічних працівників кафедр Академії ДПтС (витяги з протоколів від 

13.09.2021 № 15 та від 26.10.2021 № 18 засідання кафедри адміністративного, 

цивільного та господарського права і процесу; витяги з протоколів від 

15.09.2021 № 16 та від 27.10.2021 № 19 засідання кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології; витяг з протоколу від 

28.10.2021 № 12 засідання кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права). 

В ад’юнктурі (аспірантурі) навчаються 66 здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії, які успішно виконують освітньо-наукову 

програму за спеціальністю 081 «Право». 

У період з 26.10.2021 по 28.10.2021 на кафедрах, за якими закріплені 

ад’юнкти та аспіранти, була проведена річна атестація. 

На підставі протоколів засідання кафедри адміністративного, 

цивільного та господарського права і процесу (від 26.10.2021 № 13), кафедри 

кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (від 

27.10.2021 № 15) та кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права (від 28.10.2021 № 12) прийнято рішення затвердити 

звіти про виконання індивідуальних планів наукової роботи ад’юнктами та 

аспірантами 1-4-го року навчання за 2020/2021 навчальний рік. 

Відповідно до наказу Академії ДПтС від 29.10.2021 № 498/ОД, за 

результатами виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 

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

переведено здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії першого, 

другого та третього року навчання на наступні курси. 

У 2021 році з ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС було 

відраховано 18 здобувачів вищої освіти, з яких, відповідно до наказу від 

29.10.2021 № 499/ОД – 6 аспірантів 4-го курсу заочної та денної форм 

навчання за рахунок коштів фізичних осіб, у зв’язку із закінченням терміну 

навчання. 

Аспірант третього року навчання Нестеренко В’ячеслав В’ячеславович 

був обраний НАЗЯВО експертом з акредитацій освітніх програм та брав 

участь у процедурах забезпечення якості вищої освіти у 2021 році. 

Два аспіранта достроково виконали освітню складову та захистили 

дисертаційне дослідження: 

1. Коба Марія Миколаївна, аспірантка 3-го року навчання, захистила 

дисертацію «Правова культура військовослужбовців Національної гвардії 

України та напрями її формування: теоретико-правовий аспект» в Науково-

дослідному інституті публічного права та отримала диплом доктора 
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філософії (наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

рішень Атестаційної колегії Міністерства» від 29.06.2021 № 735). 

2. Легенький Артем Миколайович, аспірант 4-го року навчання, захистив 

дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення реформування 

пенітенціарної системи України в умовах євроінтеграції» в Національному 

авіаційному університеті та отримав диплом доктора філософії (наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної 

колегії Міністерства» від 29.06.2021 № 735). 

Теми дисертаційних досліджень 3 ад’юнктів та 17 аспірантів першого 

року навчання та індивідуальні плани наукової роботи заслухали, обговорили 

та схвалили на кафедрах адміністративного, цивільного та господарського 

права і процесу, кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології, тактико-спеціальної підготовки та затвердили 21.12.2021 на 

засіданні вченої ради Академії ДПтС. 

 

1.4 Профорієнтаційна робота 

 

Профорієнтаційна робота в Академії ДПтС проводилася протягом 

усього календарного року. 

У лютому-березні 2021 року ректором було організовано виїзди 

працівників Академії ДПтС до всіх міжрегіональних управлінь з питань 

виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, де були 

проведені наради з керівниками відділів (секторів) по роботі з персоналом 

УВП та СІЗО, під час яких роз’яснено правила вступу, вимоги до 

оформлення особових справ кандидатів на навчання, роздано 

профорієнтаційні матеріали для візуальної ідентифікації, а саме: 

інформаційні флаєра: «Академія ДПтС. Вступ», «5 кроків майбутнього 

курсанта Академії ДПтС», «5 кроків майбутнього студента Академії ДПтС», 

«Вступ. Магістратура», «Вступ. Аспірантура», «Кафедра військової 

підготовки», інформаційний буклет «Путівник абітурієнта Академії ДПтС». 

Крім цього, ректор та перший проректор брали участь у засіданнях 

колегій Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, під час 

яких доводили інформацію про особливості вступу до Академії ДПтС. 

Світова пандемія COVID-19 внесла корективи у проведення 

профорієнтаційної роботи, що обумовило застосування інтерактивних 

онлайн технологій (офіційний веб-сайт, групи Академії ДПтС у соціальних 

мережах (Фейсбук, Інстаграм)). Постійно проводилась робота з висвітлення 

діяльності Академії ДПтС (290 статей) та інформування потенційних 

абітурієнтів з питань вступу та особливостей навчання.  

Протягом 2021 року здійснювалась таргетингова реклама в мережі 

Фейсбук та Інстаграм. Під час дії таргетингу рекламувались: Академія ДПтС, 

онлайн Дні відкритих дверей та вступна кампанія. Цього року було 

збільшено територіальне охоплення показу реклами на Чернігівську, 

Житомирську, Київську, Полтавську та Сумську області. 30 днів 

використання таргетингу, при мінімальному рекламному бюджеті, 
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забезпечило охоплення понад 35 тис. осіб унікальної аудиторії, третина з 

яких стала «активними користувачами» та перейшла на офіційну сторінку 

Академії ДПтС. 

З використанням соціальних мереж (Фейсбук, Інстаграм, Ютуб), а 

також сайту для проведення альтернативного «Дня відкритих дверей» 

проведено дев’ять онлайн зустрічей із представниками різних підрозділів 

Академії ДПтС, під час яких  глядачі інформувалися та отримували відповіді 

на питання щодо вступу у 2021 році, особливостей і специфіки навчання, 

проживання тощо (9 700 переглядів у фейсбуці, 6 400 – інстаграмі). Зокрема, 

«Дні відкритих дверей» в прямому ефірі на сторінці Академії ДПтС, в 

соціальній мережі Фейсбук, були проведені 23.01.2021 та 17.04.2021. 

Співробітниками Академії ДПтС, у співпраці з громадськістю, в 2021 

році відзнято 12 відеоінструкцій, що містять відповіді на питання 

абітурієнтів, а також проведено 2 прямі телевізійні ефіри.  

У звітний період профорієнтаційна кампанія для залучення майбутніх 

абітурієнтів та створення позитивного іміджу Академії ДПтС проводилася у 

співпраці з засобами масової інформації, що охоплювало присутність: 

– на  радіо ефірі (Обласне радіо UA: Чернігів);  

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

«Челайн»);  

– у друкованих засобах масової інформації (Всеукраїнський 

щотижневик «Фокус», обласна газета «Деснянська правда», міська газета 

«Сім днів», газета «Закон і обов’язок», газета «ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ 

ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ»). 

На початку 2021 року було створено презентаційний відеоролик у двох 

формаціях (зима-літо). 

Для охоплення більшої аудиторії була розроблена та замовлена 

реклама в друкованому каталозі для майбутніх абітурієнтів «Освіта для 

кожного» виданий накладом 10 тисяч примірників. Цей збірник 

розповсюджувався серед випускників шкіл м. Чернігова, м. Ніжина, 

м. Конотопа, м. Коростеня, м. Бердичева, м. Коростишева, м. Прилуки, 

м. Києва, Броварського р-ну, Переяслав-Хмельницького р-ну, Яготинського 

р-ну, Києво-Святошинського р-ну, Обухівського р-ну, Вишгородського р-ну. 

Цифрова версія збірника розповсюджувалась у 55 фейсбук-групах. Також 

рекламне оголошення було опубліковано в двох випусках (січень, лютий 

2021) газети «ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ». 

 

1.5 Робота приймальної комісії 

 

Робота приймальної комісії у 2021 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 

2021 році, Положення про приймальну комісію Академії ДПтС та Правил 

прийому до Академії  ДПтС у 2021 році. 
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Для здійснення прийому вступників до Академії ДПтС проводилися 

такі заходи: 

– розроблено та затверджено «Правила прийому до Академії ДПтС у 

2021 році» відповідно до «Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 

році»; 

– он-лайн «Дні відкритих дверей» (23.01.2021, 17.04.2021) та 

профорієнтаційні зустрічі; 

– 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 2021 році»; 

– підготовлено накази для забезпечення роботи приймальної комісії, в 

яких було визначено склад приймальної комісії та склад функціональних 

підрозділів приймальної комісії; 

– розроблено та затверджено у встановленому порядку «Програму 

співбесіди» та «Програми вступних випробувань»; 

– підготовлено та затверджено розклад вступних випробувань на денну 

та заочну форми навчання; 

– організовано 46 засідань 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. 

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

Академії ДПтС, вирішувались приймальною комісією.  

Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги, розклад вступної 

кампанії тощо своєчасно оприлюднювалась на web-сайті Академії ДПтС.  

Рішення приймальної комісії своєчасно доводились до відома 

вступників як усно, так і за допомогою засобів унаочнення. 

 



 

 

21 

Розділ 2 

Науково-дослідна діяльність Академії ДПтС 

 

2.1 Кадровий склад наукових та науково-педагогічних працівників 

Академії ДПтС 

 

Належна якість підготовки фахівців та проведення науково-дослідної 

роботи забезпечується кадровим складом наукових та науково-педагогічних 

працівників Академії ДПтС відповідно до ліцензійних умов та державних 

вимог до акредитації спеціальностей (напрямів). 

В Академії ДПтС працюють 165 наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників (156 – за основним місцем роботи, 9 – за зовнішнім 

сумісництвом), з них: 3 особи мають почесні звання України; 20 докторів 

наук; 50 кандидатів наук; 10 професорів; 39 доцентів; 1 старший науковий 

співробітник; 1 старший дослідник; 3 кандидати наук (Хмельницька філія 

Академії ДПтС); 1 доцент (Хмельницька філія Академії ДПтС); 2 кандидати 

наук (Кам’янська філія Академії ДПтС). 

 

2.2 Показники наукової діяльності 

 

Наукову роботу персоналу Академії ДПтС 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 ДПтС, рішень вченої ради Академії ДПтС, Положення про 

визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Академії ДПтС, 

Положення про наукову діяльність  Академії ДПтС, Положення наукові 

(предметні, проблемні) гуртки курсантів, слухачів, студентів Академії ДПтС, 

Положення про Наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії ДПтС, Положення про 

відділ наукової роботи та міжнародної діяльності Академії ДПтС, Кодексу 

Академічної доброчесності, наказів та розпоряджень ректора Академії ДПтС,  

Концепції наукової діяльності Академії ДПтС на 2016-2021 роки, планів 

основних заходів Академії ДПтС, планів наукової роботи Академії ДПтС.  

Варто наголосити, що зважаючи на сучасні виклики, більшість 

науково-практичних заходів комунікативного характеру, які організовувала 

та у проведенні яких брала участь Академія ДПтС у 2021 році, було 

проведено з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

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. 



 

 

22 

Періодичні наукові видання Академії ДПтС «Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право» та «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. 

Соціальні та поведінкові науки» включено в 2021 році до Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.04.2021 № 420, відповідно до якого журналам надано 

категорію «Б».  

Протягом 2021 року організовано та проведено такі науково-практичні 

заходи: 

1) VІІ заочну науково-практичну конференцію «Кримінально-

виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної 

держави» (Чернігів, 12.03.2021); 

2) міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2021» (Чернігів, 22–23.04.2021); 

3) міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція теорії у 

практику: проблеми, пошуки, перспективи» (Чернігів, 05.11.2021); 

4) VIII заочну міжнародну науково-практичну конференцію 

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

соціальної держави» (Чернігів, 26.11.2021). 

Академія ДПтС виступала співорганізатором: 

– міжнародної наукової конференції «Юридична відповідальність 

працівників та службовців Тюремної служби та інших правоохоронних 

формувань у контексті виконуваних службових завдань – юридичні та 

соціальні наслідки» (Академія Юстиції в Польщі та Польська Центральна 

рада в’язничної служби (Республіка Польща), 27.05.2021); 

– ІV міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» (Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 28.05.2021); 

– V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи 

до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного 

становлення» (Дунайський інститут Національного університету «Одеська 

морська академія») (Ізмаїл, 28–29.06.2021); 

– І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми запобігання та протидії корупції» (Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького) 

(Хмельницький, 28.10.2021); 

– XII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи 

до високоефективного використання засобів транспорту» (Дунайський 

інститут Національного університету «Одеська морська академія») (Ізмаїл, 

09.12.2021). 

У 2021 році науковими та науково-педагогічними працівниками 

Академії ДПтС підготовлено та видано друком 527 наукових публікацій, із 

них: 26 – у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, 

або Web of Science Core Collection (у 2020 році – 24, що свідчить про 

збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-педагогічних 



 

 

23 

працівників у 2021 році на 8,33%, та забезпечення досягнення цільового 

показника діяльності Академії ДПтС № 7, визначеного пунктом 2 

Контракту з ректором Академії ДПтС від 06.04.2021); 82 – у виданнях, 

включених до інших наукометричних баз, зарубіжних виданнях; 96 – 

навчальні, навчально-методичні посібники, монографії, довідники тощо; 61 – 

у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 27 – інші наукові видання; 235 – наукові праці апробаційного 

характеру.  

Територіально відокремлені відділення (Хмельницька філія Академії 

ДПтС, Кам’янська філія Академії ДПтС, Білоцерківська філія Академії 

ДПтС) мають такі показники науково-видавничої діяльності: 

–  Хмельницька філія Академії ДПтС – 29 наукових публікацій, з них: 3 

– навчальні, навчально-методичні посібники; 9 – у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 17 – наукові праці 

апробаційного характеру; 

– Кам’янська філія Академії ДПтС – 22 наукові публікації, з них: 4 – у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України; 4 – інші наукові видання; 14 – наукові праці апробаційного 

характеру; 

– Білоцерківська філія Академії ДПтС – 27 наукових публікацій, з них: 

6 – навчальних, навчально-методичних посібників; 5 – у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 2 – інші наукові 

видання; 14 – наукові праці апробаційного характеру. 

Працівники Академії ДПтС протягом 2021 року брали активну участь у 

різних наукових заходах національного та міжнародного рівнів, присвячених 

актуальним проблемам розвитку права, економіки, освіти, політики, які 

проводилися в Україні та за її межами, зокрема в Болгарії, Іспанії, Португалії, 

Республіці Польща, Республіці Молдова, Республіці Казахстан та Румунії.  

Науково-методичною радою Академії ДПтС у 2021 році проведено 18 

засідань, на яких розглянуто 111 документів різного характеру. 

У звітному періоді проведено 14 засідань вченої ради Академії ДПтС, 

на яких розглянуто 97 питань. 

Вченою радою розглянуто 41 положення, які стосувалися освітньої, 

наукової, фінансової діяльності та функціонування роботи структурних 

підрозділів тощо. 

За 2021 рік ухвалено 430 рішень, які вводилися в дію наказом ректора, 

при цьому визначалися відповідальні та терміни виконання.  

Рішення вченої ради Академії ДПтС, термін яких припадав на 2021 рік, 

виконані в повному обсязі. 

З метою підвищення іміджу Академії ДПтС, налагодженню 

співробітництва з іншими закладами вищої освіти, обміном досвіду в 

освітньо-науковій сфері протягом 2021 року науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, а також здобувачами вищої освіти 
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(курсантами, студентами, слухачами, магістрантами, ад’юнктами, 

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

науково-практичні семінари (16): 

– 11.03.2021 – «Шевченко Т. Г.: особистість і світ», присвяченому 207-

річниці від Дня народження Т. Г. Шевченка»; 

– 19.03.2021 – «Актуальні проблеми дотримання трудових та 

соціальних прав людини в Україні»; 

– 26.04.2021 – «Сучасні технології у вищій школі»; 

– 29.04.2021 – «Праці видатних педагогів про виховання 

неповнолітніх»; 

– 14.05.2021 – «Україна в мозаїці Європи: Історичні, філософські та 

міжкомунікативні контексти визрівання українського 

конституціоналізму» (до 25-річчя Конституції України); 

– 17.05.2021 – «Актуальні проблеми пенітенціарної системи» в режимі 

онлайн-конференції з використанням платформи «Zoom»; 

– 25.05.2021 – «Образ іншого, організованого Центром суспільних дій 

«CIVITAS» та Rosa Luxemburg stiftung в Україні»; 

– 04.06.2021 – «Актуальні питання адміністративного права та 

процесу» (до 25-ї річниці конституції України); 

– 10.09.2021 – «Особливості проведення комплексних судово-

психологічних експертиз»; 

– 17.09.2021 – «Особливості проведення криміналістичних експертиз та 

експертних досліджень»; 

– 23.09.2021 – «Синдром професійного вигорання співробітників 

організацій: загрози, корекція та профілактика»; 

– 28.09.2021 – «Синдром професійного вигорання співробітників 

організацій: загрози, корекція та профілактика»; 

– 10.11.2021 – «Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша 

мова», присвячений до Дня української писемності та мови; 

– 18.11.2021 – «Актуальні проблеми етичних норм в пенітенціарній 

системі»; 

– 01.12.2021 – «Правові аспекти загальнонаціональної епідемії 

ВІЛ/СНІД в закладах та установах пенітенціарної системи»; 

– 01.12.2021 – «Психолого-правові аспекти загальнонаціональної 

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

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом); 

круглі столи (14): 

– 05.02.2021 – «Ключові елементи успішної системи пробації»; 

– 22.04.2021 – «English for Everyday Use»; 

– 11.05.2021 – «Медіація як перспективний напрямок регулювання 

спорів в Україні»; 

– 17.05.2021 – «Загальноправові аспекти застосування обмежувальних 

заходів до осіб, які вчинили домашнє насильство»; 

– 17.05.2021 – «Актуальні проблеми пенітенціарної системи»; 
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– 10.06.2021 – «Історія та перспективи розвитку конституціоналізму в 

Україні, присвячений 25-й річниці прийняття Конституції України»; 

– 08.10.2021 – «Знати. Дбати. Пам’ятати» до 80-роковин трагедії 

Бабиного Яру; 

– 04.11.2021 – «Парадигми функціонування публічної влади»; 

– 18.11.2021 – «Філософія – простір свободи»; 

– 26.11.2021 – «Риторика медійного дискурсу»; 

– 10.12.2021 – круглий стіл, присвячений Міжнародному дню пам’яті 

жертв злочинів геноциду; 

– 11.12.2021 – «Реалізація конституційного права на захист»; 

– 11.12.2021 – «Ключові елементи успішної системи пробації»; 

Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби: 

– 09.12.2021 – «Права засуджених та ув’язнених. Їх дотримання та 

захист»; 

інтерактивні заходи (4): 

– 24–25.02.2021 – «Crime and Punishment» («Злочин і покарання»); 

– 27–28.09.2021 – «European Languages» («Європейські мови»); 

– 06.10.2021 р. – «English kaleidoscope: linguo-cultural aspects of learning 

foreign languages»; 

– 19.11.2021 – навчальна гра з економіки та фінансової грамотності, 

управління особистим і сімейним бюджетом, заощаджень та фінансової 

безпеки до Всеукраїнського тижня фінансової грамотності; 

тематичні заходи (7): 

– 27.01.2021 – міжвузівська наукова онлайн-конференція «Регіональні 

особливості Голокосту в контексті теорії прав та політики пам’яті» 

(Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка); 

– 11.03.2021 – літературно-поетична година «Доля, осяяна талантом»; 

– 14.05.2021 – зустріч-презентація навчального посібника «Соціальна 

психологія», автор Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, 

професор, членкиня редакційної колегії фахового видання Академії 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: освіта, соціальні та поведінкові науки» 

до Дня науки в Україні; 

– 12–17.08.2021 – онлайн-програма «Conversational English Language 

Dynamics, що здійснюється відповідно до міжнародних стандартів «English as 

a Second Language»; 

– 18.10.2021 р. – просвітницька виставка «Кожен має право знати свої 

права» у рамках клубу Прав людини та Тижня громадянської освіти EENCE 

Civic Education Week 2021 «Art of Living Online» в Освітньому домі прав 

людини; 

– 28.09.2021 – участь у відкритті виставки «У житті та смерті вони 

назавжди з нами…Тліном не взялось» у Чернігівському обласному 

історичному музеї імені В. В. Тарновського, з метою гідного вшанування 

пам’яті 80-х роковин від початку масових розстрілів, здійснених 

гітлерівцями у Бабиному Яру (29–30.09.1941); 
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– 30.11.2021 – фотовиставка «Річ у тім…», присвячену протидії різного 

роду насильства, яку організувала патрульна поліція м. Чернігова; 

дискусійні майданчики (дебати) (6): 

– 21.05.2021 – «Недоторканність суддів. За і проти»; 

– 16.11.2021 – «Запровадження платних камер у слідчих ізоляторах: за і 

проти»; 

– 17.11.2021 – «Чи потрібно застосовувати позбавлення волі як вид 

покарання до людини, яка вчинила кримінальне правопорушення, пов’язане 

із вживанням, виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів, їх 

аналогів та прекурсорів»; 

– 19.11.2021 – «Ювенальна юстиція в України: міфи, реалії та вимоги»; 

– 24.11.2021 – «Цінності життя – що це для сучасної людини»; 

– 01.12.2021 –  «Нові технології – прогрес чи регрес?»; 

робочі зустрічі (7): 

– 25.01.2021 – щодо питання про співробітництво в рамках 

міжнародного проєкту DOBRE; 

– 08.04.2021 – з представниками Міжнародної асоціації виправних 

установ і тюрем (ICPA); 

– 14.05.2021 – з автором навчального посібника «Теоретичні напрями 

соціальної психології» доктором психологічних наук, професором 

Хазратовою Нігорою Вікторівною; 

– 30.06.2021 – з представниками Офісу Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини; 

– 15.09.2021 – представників Академії ДПтС та Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста; 

– 24.09.2021 – з ініціативною групою щодо створення Ради молодих 

вчених при Чернігівській обласній державній адміністрації; 

– 05.10.2021 – з представниками Департаменту з питань виконання 

кримінальних покарань та проєкту SURGe («Супровід урядових реформ в 

Україні») щодо розміщення онлайн-курсу «Оцінка ризиків вчинення 

повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення 

волі та індивідуальне планування роботи з ними»; 

виїзні заняття й тренінги (18): 

– 12–15.01.2021 – «Соціально-психологічні аспекти діяльності 

державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування» 

(ділова етика, управління конфліктами, стресостійкість, професійне 

вигорання); 

– 01.02.2021 – «Групова корекційна робота»; 

– 10.02.2021 – Медіашкола (набір, підготовка, участь команди Академії 

ДПтС); 

– 01.03.2021 – Медіашкола (організація та участь); 

– 12–15.03.2021 – участь у навчанні тренерів з «Оцінки ризиків 

вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до 

позбавлення волі та індивідуальне планування у роботі з ними» у рамках 
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реалізації міжнародного проекту «Супровід урядових реформ в Україні» 

(SURGe) за технічної допомоги Alinea International (Канада); 

– 08–10.06.2021 – виїзне тренінгове заняття «Тренінг для тренерів щодо 

впровадження сенситивного підходу до споживачів наркотиків» (разом із 

представниками Кам’янської філії Академії ДПтС); 

– 31.08.2021 – «Метод навчального тренінгу: досвід застосування у 

роботі з курсантами та слухачами курсів підвищення кваліфікації Академії 

ДПтС»; 

– 18–19.09.2021 – участь у Школі громадських організацій, що 

організована National Endowment for Democracy, Фондом «Професійний 

розвиток Харкова», Інститутом лідерства та управління (м. Харків); 

– 06.10.2021 – «Робота психолога в організації» в ТОВ «УНДІКТ»; 

– 08.10.2021 – «Психодіагностика» («Психологічний відбір») в 

Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки; 

– 14–15.10.2021 та 21–22.10.2021 – участь у тренінгу «3xP – Programme, 

Partnership, Preparation» за підтримки Ресурсного центру SALTO Східної 

Європи та Кавказу, організований для країн Східного партнерства, які 

акредитовані та мають Знак якості Європейського корпусу солідарності; 

– 18.10.2021 – «Психодіагностика» («Психологічний відбір») в 

Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки; 

– 23.10.2021 – виїзне заняття в Касаційному господарському суді; 

– 28.10.2021 – проведення навчальних занять для керівного складу 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань; 

– 30.10.2021 – виїзне практичне заняття курсантів на базі Київського 

науково-дослідного інституту судових експертиз; 

– 02.11.2021 – «Робота психолога в організації» в ТОВ «Голд фьюча», 

м. Чернігів; 

– 25.11.2021 – «Тімбілдінг як сучасний інструмент досягнення 

ефективності роботи організації»; 

– 30.11.2021 – «Ораторська компетенція як інструмент побудови 

ефективних комунікативних процесів»; 

майстер-класи (3): 

– 04.02.2021 – «Валеологічний підхід в системі підготовки психологів 

пенітенціарної служби»; 

– 07.02.2021 – «Вплив фізичних вправ на психічний стан людини»; 

– 26.02.2021 – «Тілесно-орієнтовані методи корекції психосоматичних 

відхилень»; 

інші заходи (9): 

– 28.04.2021 – вебінар «Неформальна освіта. Що це і для чого?»; 

– 13–14.05.2021 – участь в VІІ Міжнародному студентському саміті 

«Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів»; 
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– 13.06.2021 – конкурс есе для здобувачів вищої освіти Академії ДПтС 

у рамках відзначення 25-річчя Конституції України «Проблеми розвитку 

національної доктрини конституціоналізму в Україні»; 

– 24.06.2021 – участь у І-му Всеукраїнському форумі психологів з 

презентацією авторських розділів «Робочої книги психолога установ ДКВС 

України»; 

– 01.10.2021 – участь в просвітницькому заході за участі представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Вікторії Пєхової, 

разом з регіональним представником Уповноваженого в Чернігівській 

області Іриною Жмакою; 

– 15.11.2021 – міжкафедральна конференція «Комунікативні технології 

в правоохоронній діяльності»; 

– 23.11.2021 – зустріч курсантів Академії ДПтС з Регіональним 

представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Чернігівській області Іриною Жмакою та регіональним координатором 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Аллою Лепехою, які 

презентували спеціальну доповідь «Стан реалізації національного 

превентивного механізму у 2020 році»; 

– 25.11.2021 – участь у стратегічній сесії з розробки програми 

профілактики насильства в молодіжному середовищі; 

– 29.11.2021 – Erasmus+ «Педагогічна та управлінська досконалість у 

професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та 

європейські стандарти»; 

Академія ДПтС на підставі угод про співробітництво та меморандумів 

співпрацювала з партнерами на національному та міжнародному рівнях, а 

саме: 

– Приватним вищим навчальним закладом «Європейський 

університет»; 

– Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка; 

– Харківським національним університетом внутрішніх справ;  

– Харківським національним університетом радіоелектроніки; 

– 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; 

– Міжвідомчим НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю 

при РНБО України;  

– Комунальним позашкільним навчальним закладом «Перші Київські 

державні курси іноземних мов»;  

– Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Чернігівській області; 

– Конституційним Судом України; 
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– Сумським державним педагогічним університетом імені 

А. С. Макаренка; 

– Громадською спілкою «Освітній дім прав людини в Чернігові»; 

– Громадською організацією «МАРТ»; 

– Громадською організацією «Україна без тортур; 

– Філією ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області; 

– Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз; 

– Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним 

центром МВС України; 

– Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда 

Юзькова; 

– ТОВ «Антиплагіат»; 

– Національним університетом «Одеська морська академія»; 

– Чернігівським інститутом імені Героїв Крут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональної Академії управління 

персоналом»; 

– Вищою технічною школою в Катовицях (Польща); 

– Державним закладом «Науково-практичний центр проблем зміцнення 

законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь»; 

– Закладом освіти «Барановицький державний університет» 

(Республіка Білорусь); 

– Закладом освіти «Полоцький державний університет (Республіка 

Білорусь); 

– Інститутом психології Люблінського католицького університету 

Іоана Павла ІІ. 

– Костанайською академією МВС Республіки Казахстан імені 

Шракбека Кабилаєва; 

– Мережею європейських навчальних закладів пенітенціарної 

підготовки. 

У свою чергу, на розвиток міжнародного та національного рівнів 

наукового співробітництва, у 2021 році підписано: 

– договір про співпрацю між Академією ДПтС та Вищим навчальним 

закладом «Університет імені Альфреда Нобеля»; 

– меморандум про співпрацю між Академією ДПтС та Alinea 

International Ltd., виконавцем відповідальним за реалізацію проєкту 

«Супровід урядових реформ» (проєкт «SURGe»); 

Науково-педагогічні працівники Академії ДПтС брали участь у 

міжнародних проєктах, семінарах, конференціях, тренінгах тощо. 

У 2021 році Академія ДПтС співпрацювала з міжнародною 

організацією «Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної 

підготовки». 21–23.09.2021 представники Академії ДПтС брали участь у 

роботі 14-ої Щорічної конференції Мережі європейських навчальних закладів 

пенітенціарної підготовки (EPTA) «Функціонування служби пробації під час 

пандемії, спричиненої COVID-19: вплив на навчання та викладання», що 

проводилася на базі Академії юстиції у місті Варшава (Республіка Польща).  
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15.09.2021 відбулася робоча зустріч представників Академії ДПтС та 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Як результат, вироблено спільні 

пропозиції та план дій щодо участі Академії ДПтС у проєктах подальшої 

реформи пенітенціарної системи, пенітенціарної медицини та реабілітації 

засуджених, які координує представництво Червоного Хреста в Україні. 

13.10.2021 між компанією Alinea International Ltd, яка є виконавцем 

проєкту «Супровід урядових реформ в Україні (SURGe)», та Академією 

ДПтС укладено Меморандум про співпрацю. На підставі Меморандуму про 

співпрацю, відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи 

залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», 

Академію ДПтС включено до переліку реципієнтів проєкту міжнародної 

технічної допомоги Уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» 

(SURGe). 

Протягом 2021 року наукові та науково-педагогічні працівники 

Академії брали участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях, таких як: 

– The I International Science Conference on Multidisciplinary Research 

(19–21.01.2021, Берлін, Федеративна Республіка Німеччина); 

– «Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони 

здоров’я: проблеми, перспективи, світовий досвід» (05.02.2021, Льорет-де-

Мар, Іспанія); 

– «Scientific and Psychology: productive interaction in the educational 

process: scientific and pedagogical internship» (08.02.–19.03.2021, Вроцлав, 

Республіка Польща); 

– «Professional languages and modern approaches to their teaching: the 

experience of the EU» (15.02–26.03.2021, Бая-Маре, Румунія); 

– «Торіcal issues, achievements and innovations of fundamental and applied 

sciences» (09–12.03.2021, Лісабон, Португалія); 

– «Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики» 

(22–25.03.2021, Брест, Республіка Білорусь); 

– «Professional languages and modern approaches to their teaching: the 

experience of the EU» (15.02– 26.03.2021, Бая-Маре, Румунія); 

– 4-th Technology in Corrections Conference «Disrupting Corrections» (28–

30.04.2021, Фредрікстад, Норвегія); 

– «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи» 

(14.05.2021, Гомель, Республіка Білорусь); 

– «Legal liability of employees and officers of the Prison Service and other 

uniformed formations in the perspective of performed official tasks – legal and 

social implications» (27.05.2021, Варшава, Республіка Польща); 

– «Results of modern scientific research and development» (29–30.05.2021, 

Мадрид, Іспанія); 
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– «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його 

впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (21.07–

03.08.2021, Рига, Латвія); 

– «Formation of leadership potential of future law enforcement specialists in 

the penitentiary system of Ukraine in conditions of dieting society» (16–

17.09.2021, Республіка Молдова); 

– «Правила Нельсона Манделы: вопросы подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и научного осмысления» (10.11.2021, 

Костанай, Республіка Казахстан); 

– «Тенденції розвитку мовної освіти в сучасному світі – 2021» (25–

26.11.2021, Мінськ, Республіка Білорусь); 

– «Інноваційність поглядів у європейських фундаментальних науково-

практичних дослідженнях із юриспруденціїї» (28–29.12.2021, Рига, 

Латвійська Республіка); 

– «Роль науки в обеспечении национальной безопасности и 

антикриминальной деятельности» (21–22.12.2021, Кишинів, Республіка 

Молдова) 

Із метою залучення обдарованої молоді до наукової діяльності на 

кожній кафедрі Академії ДПтС (крім кафедри військової підготовки) 

працювали наукові гуртки, які є структурними підрозділами Наукового 

товариства курсантів, студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених 

Академії ДПтС. Курсанти та студенти Академії ДПтС під керівництвом 

науково-педагогічних працівників брали участь в обласних, регіональних, 

державних та міжнародних конференціях, конкурсах та інших науково-

практичних заходах. 

Згідно з Положенням про конкурс курсантських (студентських) 

науково-дослідних робіт, затвердженого наказом ректора Академії ДПтС від 

07.04.2016 № 156, в Академії ДПтС проведено І-й тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

30.01.2021 було проведено засідання конкурсної комісії Академії ДПтС та 

визначено переможців І-го туру. 

Науковий проєкт команди Академії ДПтС «Забезпечення прав 

учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти: правовий аспект», 

підготовлеий курсантами юридичного факультету Максимом Волковим та 

Іриною Борко, під науковим керівництвом доцента кафедри 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Катериною 

Денисенко, посів ІІ місце в Міжнародному студентському саміті «Права 

людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів», що проводився 

Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та ВГО 

«Асоціація українських правників». 

У 2021 році проведено екскурсії для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються в Академії ДПтС, до Конституційного Суду України, будинку 

сесійних засідань Верховної Ради України, судових засідань місцевих судів 

м. Чернігова, апеляційного суду Чернігівської області, установ виконання 
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покарань, уповноважених органів з питань пробації, центру надання 

адміністративних послуг у м. Чернігові.  

 

Робота наукової бібліотеки 

 

Діяльність наукової бібліотеки була спрямована на забезпечення 

доступу до інформаційних систем, задоволення потреби користувачів. 

Користувачами наукової бібліотеки були курсанти, студенти, слухачі 

курсів підвищення кваліфікації, викладачі та співробітники Академії ДПтС. 

Усього зареєстрованих користувачів – 1035 осіб. Протягом 2021 року було 

зареєстровано 6 728 відвідувань наукової бібліотеки. Було видано 13 456 

книжок та періодичних видань. 

Працівниками наукової бібліотеки надано користувачам 815 

бібліографічних довідок, релевантних тематичним запитам: тематичних – 

678, фактографічних – 73, адресно-бібліографічних – 47, уточнюючих – 17. 

Визначено авторських знаків – 25, класифікаційних індексів за системою 

УДК до наукових публікацій – 42. 

У процесі дистанційного навчання науковою бібліотекою надано 

спектр онлайн-послуг, які є у вільному доступі через мережу Інтернет.  

Користувачі протягом 2021 року отримували: доступ до фонду 

електронних копій бібліотеки, до тематичного списку літератури з фондів 

бібліотеки; індивідуальні консультації з підтримки досліджень, орієнтації у 

пошукових системах для науковців, користування науковими сервісами та 

ресурсами; допомогу у визначенні індексів УДК та авторських знаків. 

Для абонентів підготовлений інформаційний бюлетень «Нові 

надходження». 

Протягом звітного періоду здійснювалося формування бібліотечного 

фонду згідно із заявками, які надходили від науково-педагогічних 

працівників. До наукової бібліотеки від кафедр Академії ДПтС було подано 9 

замовлень на придбання необхідної літератури, до яких включено 210 назв. 

Усі замовлення опрацьовані, одинадцять позицій знайдено у вільному 

доступі і внесено до рубрики «Бібліотека електронних копій». Відповідно до 

замовлень кафедр, сформовано єдине замовлення на придбання літератури 

для бібліотечного фонду Академії ДПтС. 

Протягом року здійснено пересистематизацію окремих розділів ББК 

відповідно до нового видання таблиць УДК (відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 «Пpo припинення 

використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 

Універсальної десяткової класифікації» та Наказу МОН України від 

26.06.2017 № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації 

в практику роботи бібліотек»). Перешифровано 987 примірників та зроблено 

відповідні зміни шифрів у книжковому фонді та каталозі. 

Основною базою наукової бібліотеки є фонд друкованих видань. 

Протягом 2021 року формування фонду відбувалося з урахуванням даних 
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аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін і укомплектованості 

окремих розділів фонду. 

Усі надходження опрацьовані, записані до інвентарних книг і 

розподілені по системно-предметних каталогах. 

Співробітники наукової бібліотеки оформляли книжково-ілюстровані 

виставки різної тематики, тематичні полиці, проводили бесіди, бібліографічні 

огляди. Організовано 27 книжкових виставок та оглядів (відповідно до плану 

роботи наукової бібліотеки). Зокрема, до Дня Соборності України 

(22.01.2021), до Дня пам’яті Героїв Крут (29.01.2021), до дня Героїв 

«Небесної Сотні» (20.02.2021), до дня народження Т. Г. Шевченка – 

«Всесвітня велич Кобзаря» (09.03.2021), до Дня науки в Україні (21.05.2021), 

до дня вишиванки «Рушникові доріжки» (05.06.2021), до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22.06.2021), до Дня Конституції 

України «Жити основним законом України» (28.06.2021), до 30-ї річниці 

Незалежності України (24.08.21). 
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Розділ 3 

Організація виховної та психологічної роботи в Академії ДПтС 
 

3.1 Заходи виховної роботи в Академії ДПтС 

 

Виховна робота в Академії ДПтС була спрямована на 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.  

Протягом 2021 року в Академії ДПтС організовувалися заходи, 

присвячені святкуванню знаменних та пам’ятних дат у житті країни і 

українського народу, культурно-просвітницького, виховного характеру 

(збори, урочисті події, конкурси, спортивні змагання, мистецькі та інші 

творчі конкурси, тематичні лекції, тематичні екскурсії з відвідуванням 

об’єктів культурної спадщини Чернігівщини). 

Пріоритетними напрямами 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 

22.01.2021 з нагоди Дня Соборності України співробітники, курсанти 

та студенти Академії ДПтС долучилися до віртуального «ланцюга єдності». 

29.01.2021 з метою відзначення річниці бою під Крутами, курсанти 

факультету пробації Академії ДПтС, спільно з викладачами кафедри 

економіки та соціальних дисциплін, в Чернігівському історичному музеї 

імені В.В. Тарновського брали участь в інтерактивній лекції. 

30.01.2021 курсанти Академії ДПтС брали участь в урочистих заходах з 

нагоди 103-ї річниці бою під Крутами. 

15.02.2021 керівництво та курсанти Академії ДПтС долучились до 

участі в загальноміських заходах з метою вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав. 

20.02.2021 на центральній площі Чернігова курсанти Академії ДПтС 

брали участь у патріотичному заході до Дня пам’яті «Герої Дебальцевого», 

який був присвячений 6-й річниці проведення Дебальцівської операції, та 

віче-реквієму «Героям Слава!» на знак вшанування Героїв Небесної Сотні. 

01.03.2021 курсанти Академії ДПтС брали участь у заходах щодо 

вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії під час Другої світової 

війни. 

08-09.05.2021 персонал Академії ДПтС долучився до участі в заходах 

до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом, що відбулися у  

сквері ім. М. Попудренка, біля Пам’ятного знаку визволителям на міському 

кладовищі «Яцево», біля Меморіалу Слави на «Болдиних горах». 
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21.09.2021 представники Академії ДПтС брали участь  у відзначенні 

78-ї річниці вигнання нацистських загарбників з Чернігова у роки Другої 

світової війни. 

21.11.2021 ознайомча екскурсія пам’ятними місцями м. Кам’янське 

(Кам'янська філія Академії ДПтС). 

 

Громадсько-правове виховання 

28.01.2021 старший викладач кафедри педагогіки та гуманітарних 

дисциплін Олена Пасічник брала участь в онлайн-конференції «Правосуддя в 

інтересах дитини – добрі практики від добрих юристів». 

14.03.2021 з нагоди Дня українського добровольця курсанти Академії 

ДПтС поклали квіти до меморіальних стел загиблим учасникам АТО/ООС та 

Героям Небесної Сотні.  

20.05.2021 студенти та співробітники Академії ДПтС, з нагоди 

Всесвітнього дня вишиванки, долучилися до акції «Одягни вишиванку з 

самого ранку». 

04.06.2021  кафедрою адміністративного, цивільного та господарського 

права і процесу Академії ДПтС було проведено онлайн-круглий стіл 

«Актуальні питання адміністративного права та процесу», присвячений 25-й 

річниці Конституції України.  

22.07.2021 слухачі кафедри військової підготовки Академії ДПтС, які 

завершили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, урочисто 

склали Військову присягу на вірність Українському народу. 

23.08.2021 в Академії ДПтС відбулася урочиста церемонія підняття 

Державного Прапору України. 

24.08.2021 представники Академії ДПтС долучилися до участі в 

загальноміських урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. 

28.08.2021 представники Академії ДПтС долучилися до 

Всеукраїнського патріотичного забігу пам’яті загиблих воїнів АТО/ООС 

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України». 

01.09.2021 на плацу Академії ДПтС відбулися урочистості з нагоди Дня 

знань та початку нового навчального року. 

24.09.2021 представники Академії ДПтС брали участь в робочій 

зустрічі з ініціативою групою щодо створення Ради молодих вчених при 

Чернігівській ОДА. 

28.09.2021 відбулось засідання консультантів юридичної клініки 

Академії ДПтС, на якому обговорено особливості надання правової 

допомоги. 

15.10.2021 курсанти першого курсу юридичного факультету та 

факультету пробації Академії ДПтС, до Дня захисників і захисниць України, 

відвідали Військово-історичний музей м. Чернігова. 

У переддень Дня захисників і захисниць України представники 

Академії ДПтС брали участь в урочистих заходах, що відбулися у Чернігові у 

сквері імені Попудренка. 
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Моральне виховання 

27.01.2021 під керівництвом доцента кафедри економіки та соціальних 

дисциплін Попружної А. В. курсанти першого курсу юридичного факультету 

Академії ДПтС Ворушило О.В. та Паламар А. В. брали участь в онлайн-

конференції «Регіональні особливості Голокосту в контексті теорії прав 

людини та політики пам’яті», присвяченій меморіальному увічненню пам’яті 

про Голокост у країнах Європи, в Україні та Чернігівській області. 

09.03.2021 для курсантів та студентів 1-го курсу денної форми 

навчання, а також викладачів і співробітників відбувся науково-практичний 

семінар «Т.Г. Шевченко: особистість і світ», присвячений 207-й річниці з дня 

народження великого поета. 

29.04.2021 за участю керівництва, науково-педагогічного складу та 

курсантів Академії ДПтС, проведено науково-методичний семінар «Праці 

видатних педагогів про виховання неповнолітніх».  

14.05.2021 було проведено VI міжкафедральний семінар «Україна в 

мозаїці Європи», організаторами якого виступили науково-педагогічний 

персонал кафедри економіки та соціальних дисциплін і кафедри іноземних 

мов. 

17.05.2021 у рамках Міжнародного дня сім’ї кафедрою кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології, спільно з кафедрою 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу, проведено 

засідання міжкафедрального круглого столу «Загальноправові аспекти 

застосування обмежувальних заходів до осіб, які вчинили домашнє 

насильство». 

21.05.2021 співробітники відділу виховної, психологічної роботи та 

організації дозвілля організували й провели виховну годину з курсантами 1-

го курсу юридичного факультету на тему «Святкування Дня Європи в 

Україні».  

21.05.2021 в рамках відзначення 25-річчя Конституції України науково-

педагогічними працівниками кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу було організовано та проведено дебатну гру 

для курсантів першого курсу Академії ДПтС на тему «Недоторканність 

суддів. За і проти». 

31.05.2021 з метою виховання у курсантів толерантності під час 

навчання, співробітники Академії ДПтС – доцент кафедри економіки та 

соціальних дисциплін Попружна А. В. та методист навчального відділу 

Петровська Ю. М. брали участь в освітньому семінарі «Образ «іншого», 

організованого Центром суспільних дій «CIVITAS» та Roza Luxemburg 

stiftung в Україні.  

28.09.2021 з метою відзначення Європейського дня мов викладачами 

кафедри іноземних мов Академії ДПтС проведено інтерактивне заняття 

«European Languages» («Європейські мови»). 

28.09.2021 відділом виховної, психологічної роботи та організації 

дозвілля з курсантами Академії ДПтС проведено виховну годину «День 
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визволення м. Чернігова від нацистських загарбників» та «Бабин Яр без 

права на забуття». 

З метою гідного вшанування пам’яті 80-х роковин від початку масових 

розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру (29-30.09.1941), 

курсанти юридичного факультету Академії ДПтС, під керівництвом 

А. В. Попружної брали участь у відкритті виставки «У житті та смерті вони 

назавжди з нами…Тліном не взялось» у Чернігівському обласному 

історичному музеї імені В. В Тарновського. 

27.11.2021 до Дня пам’яті жертв голодоморів з курсантами Академії 

ДПтС проведено виховну годину та історико-літературний вечір «Голодний 

рік, мов чорна птиця, над краєм змореним літав…». 

30.11.2021 курсанти Академії ДПтС відвідали фотовиставку «Річ у 

тім…», присвячену протидії різного роду насильства, яку організувала 

Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 

патрульної поліції. 

01.12.2021 кафедрою психології Академії ДПтС був проведений 

науково-практичний семінар «Психолого-правові аспекти 

загальнонаціональної епідемії ВІЛ/СНІДу в органах та установах 

пенітенціарної системи» (до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом). 

03.12.2021 науково-педагогічні працівники кафедри економіки та 

соціальних дисциплін у співпраці з Науковим товариством Академії ДПтС, в 

рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи критичного мислення та 

праворозуміння в судовій практиці», провели з курсантами 2-го курсу 

інтерактивне заняття з метою вивчення проблем та формування пропозицій 

щодо їх вирішення з використанням техніки фасилітації «Дерево проблем». 

 

Інтелектуально-духовне виховання 

10.02.2021 співробітники відділу наукової діяльності та міжнародного 

співробітництва й курсанти 1-го та 2-го курсів Академії ДПтС брали участь у 

фестивалі інфомедійної грамотності – заключній події грантової програми 

«Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших». 

10.09.2021 відбулася зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», психологів відділів 

соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання покарань і 

слідчих ізоляторів ДКВС України з фахівцями Навчально-методичного 

центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області. 

15.09.2021 здобувачі вищої освіти Академії ДПтС, які навчаються на 

другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія», в рамках 

вивчення навчальної дисципліни «Психологічна експертиза», відвідали 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Чернігівської 

міської ради, де ознайомилися з особливостями проходження та складання 

комплексної оцінки особливих освітніх потреб людини. 

17.09.2021 на базі Чернігівського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру, спільно з Академією ДПтС, відбувся науково-

практичний семінар «Особливості проведення криміналістичних експертиз та 
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експертних досліджень» за участю магістрів-психологів, курсантів і 

студентів Академії ДПтС та науково-педагогічного складу кафедри 

психології. 

30.09.2021 в рамках програми підготовки спеціалістів, які навчаються 

на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за 

спеціальністю 053 «Психологія», відбулась зустріч з провідними фахівцями 

КУ «Інклюзивно-ресурсний Центр» м. Чернігова Іриною Литвин і Галиною 

Мазепою. Здобувачі ознайомилися з особливостями організації та 

проведення індивідуального психолого-педагогічного обстеження дитини з 

особливими освітніми потребами. 

01.10.2021 за сприяння завідувача кафедри теорії та історії держави і 

права, конституційного права доктора юридичних наук, професора Лариси 

Шумної  організовано просвітницький захід для студентів Академії ДПтС за 

участю представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини Вікторії Пєхової, разом з регіональним представником 

Уповноваженого в Чернігівській області Іриною Жмакою. 

15.10.2021 курсанти Академії ДПтС долучились до участі в історико-

патріотичному брейн-рингу «Україна – славний край козацький». 

18.10.2021 відбулась зустріч у рамках клубу Прав людини та Тижня 

громадянської освіти EENCE Civic Education Week 2021 «Art of Living 

Online», співорганізатором якої виступила Академія ДПтС. 

У жовтні 2021 року курсанти та студенти юридичного факультету та 

факультету пробації відвідали Касаційний господарський суд Верховного 

Суду. 

30.10.2021 за сприяння адміністрації Академії ДПтС відбулось виїзне 

практичне заняття курсантів на базі Київського науково-дослідного інституту 

судових експертиз. 

09.11.2021 з нагоди Дня української писемності та мови співробітники 

Академії ДПтС брали участь у ХХІ Всеукраїнському радіодиктанті 

національної єдності. 

10.11.2021 до Дня української писемності та мови, з метою залучення 

курсантів до навчально-дослідницької роботи Академії ДПтС, було 

проведено науково-практичний семінар «Мова – втілення думки. Що багатша 

думка, то багатша мова». 

25.11.2021 на базі Новозаводського районного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» в Чернігівській області для курсантів Академії ДПтС було 

проведено практичне заняття в межах вивчення навчальної дисципліни 

«Психологічний супровід суб’єктів пробації». 

26.11.2021 кафедра іноземних мов Академії ДПтС, взяла участь у 

Всеукраїнському круглому столі «Риторика медійного дискурсу» в рамках 

науково-практичної конференції «Одеські діалоги культур: творчість, 

людина, мова». 
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Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

19.02.2021 в приміщенні ДЮСШ «Авангард» Чернігівської міської 

ради пройшов чемпіонат міста Чернігова з боротьби вільної серед юніорів та 

чоловіків до 23 років. Команда Академії ДПтС виборола 3 бронзові медалі. У 

ваговій категорії до 79 кг третє місце посів молодший сержант внутрішньої 

служби Смолевич Д.В. – курсант другого курсу юридичного факультету. У 

ваговій категорії до 86 кг третє місце посів молодший сержант внутрішньої 

служби Воронін В.О. – курсант другого курсу юридичного факультету. У 

ваговій категорії до 92 кг третє місце посів Артем Кріль – студент першого 

курсу. 

13.03.2021 в приміщенні ДЮСШ «Авангард» Чернігівської міської 

ради пройшов чемпіонат Чернігівської області з боротьби вільної серед 

юніорів та чоловіків до 23 років. Команда Академії ДПтС виборола 2 срібні 

та 1 бронзову медалі. У ваговій категорії до 86 кг 2 місце посів молодший 

сержант внутрішньої служби Смолевич Д.В. – курсант другого курсу 

юридичного факультету. У ваговій категорії до 92 кг 2 місце посів рядовий 

внутрішньої служби Богомол Д.Р. – курсант другого курсу юридичного 

факультету. У ваговій категорії до 92 кг 3 місце посів рядовий внутрішньої 

служби Сахнік Б.В. – курсант другого курсу юридичного факультету. 

15-16.05.2021 в м. Києві відбувся Кубок України з рукопашного бою 

серед дорослих. У складі збірної команди Чернігівської області в особистому 

заліку бронзову медаль у легкому контакті в категорії понад 90 кг виборов 

старший викладач кафедри фізичної підготовки Академії ДПтС майор 

внутрішньої служби Дмитро Петрик. 

04-07.09.2021 в місті Чернігові на стадіоні «Юність» відбувся 

Чемпіонат області з футболу серед колективів правоохоронних органів за 

програмою змагань «Динаміада-2021» Чернігівської обласної організації 

ФСТ «Динамо» України. Команда Академії ДПтС здобула перше місце. 

01.10.2021 збірна команда Академії ДПтС брала участь у змаганнях 

чемпіонату області з гирьового спорту серед колективів правоохоронних 

органів за програмою змагань «Динаміада-2021» Чернігівської обласної 

організації ФСТ «Динамо» України. У командному заліку команда Академії 

ДПтС набрала 8 очок та посіла 4 місце. 

17.10.2021 в приміщенні третього навчального корпусу Академії ДПтС 

пройшов Чемпіонат з волейболу, присвячений Дню захисників і захисниць 

України. Команда Академії виборола перше місце. 

17.10.2021-06.11.2021 команда «Динамо» (Кам'янська філія Академії 

ДПтС) здобула перемогу в «Кубку відкриття сезону 21/22» з футзалу 

(м. Кам’янське). 

21.10.2021 проведено змагання з міні-футболу (Хмельницька філія 

Академії ДПтС). 

30.10.2021 проведено легкоатлетичний забіг на 1000 м. (Хмельницька 

філія Академії ДПтС). 

26.11.2021 проведено змагання з армреслінгу (Хмельницька філія 

Академії ДПтС). 
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06.12.2021 відбулося нагородження футбольної команди  Академії 

ДПтС за зайняте перше місце в чемпіонаті вищої ліги «Чернігівської міської 

асоціації футболу 8x8 (дворового футболу)», та кращого бомбардира  

чемпіонату – гравця команди Академії ДПТС, начальника кафедри фізичної 

підготовки старшого лейтенанта внутрішньої служби Ігоря Донця. 

08.12.2021 проведено змагання з настільного тенісу (Хмельницька 

філія Академії ДПтС).  

 

3.2 Психологічна робота 

 

Пріоритетними напрямами 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  

Консультації проводилися 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.  

За 2021 рік було проведено 75 індивідуальних консультацій. Усього 

звернулося курсантів 1-го курсу  –  38 осіб, 2-го курсу – 14 осіб, 3-го курсу – 

11 осіб, 4-го курсу – 7 осіб, співробітників та персоналу – 5 осіб.  

 

Корекційно-профілактична робота 

Ця робота проводилася за такими напрямами: 

1) профілактичні психотерапевтичні та групові роз’яснювальні бесіди 

за результатами діагностики з курсантами, співробітниками та персоналом 

Академії ДПтС; 

2) надання профілактичних рекомендацій керівництву курсів з метою 

поліпшення соціально-психологічного клімату в колективах курсантів; 

3) проведення профілактично-розвиваючих індивідуальних занять з 

курсантами та студентами для попередження дезадаптаційних розладів, 

корекції міжособистісних відносин, корекція індивідуального 

психоемоційного стану курсантів всіх курсів; 

4) створення позитивного образу молодшого командира, його 

залучення до формування та збереження позитивного психологічного 

клімату в колективах навчальних груп; 



 

 

41 

5) проведення лекцій-бесід та профілактично-розвиваючих занять з 

елементами тренінгових вправ «Стресостійкість та успішна адаптація 

першокурсника», «Мотивація та успіх», профілактичне тренінгове заняття з 

метою попередження адиктивної поведінки, профілактична бесіда з метою 

попередження девіантних форм поведінки, профілактична бесіда з метою 

з’ясування ставлення до азартних ігор – для курсантів та студентів 1-го, 2-го 

та 3-го курсів; «Стрес, стресостійка поведінка та внутрішня гармонія», 

«Методи вирішення конфліктних ситуацій», «Гармонія: пошук та здобуття». 

Усього проведено: 28 тренінгових занять; 157 профілактичних бесід за 

різним профілем спрямування. 

 

Психодіагностична робота 

Психодіагностика 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).  

 

3.3 Дисциплінарна практика 

 

Належна увага в Академії ДПтС приділялася індивідуально-виховній 

роботі, результати якої відображалися в 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 Академії ДПтС вживалися 

необхідні заходи із забезпечення належного рівня службової та виконавської 

дисципліни серед постійного та перемінного складу. 

Працівниками курсової ланки, кураторами навчальних груп 

проводилася профілактична робота з перемінним складом Академії ДПтС. 

Здійснювалися перевірки поведінки курсантів, які мешкають за межами 

Академії ДПтС.  

З метою покращення службової дисципліни серед постійного складу в 

Академії ДПтС проводились: 

– інструктивно-методичні збори з курсовими офіцерами юридичного 

факультету та факультету пробації: «Рекомендації щодо забезпечення 

соціально-психологічної взаємодії та підтримки оптимального мікроклімату 

в курсантських підрозділах»; «Технологія запобігання і вирішення 

міжособистісних конфліктів»; 

– інструктивно-методичне заняття з молодшим начальницьким складом 

«Методика роботи щодо запобігання конфліктів»; 

– заняття з постійним особовим складом юридичного факультету та 

факультету пробації: «Профілактика та запобігання суїцидальної поведінки в 
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курсантському середовищі»; «Методика роботи щодо нестатутних 

стосунків». 

 

3.4 Робота курсантсько-студентського самоврядування 

 

Робота курсантсько-студентського самоврядування була спрямована на 

формування навичок громадянської активності курсантів та студентів, 

патріотичного, етичного, морального виховання, захисту прав курсантів та 

студентів.  

Метою діяльності органів курсантсько-студентського самоврядування 

стало створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів 

Академії ДПтС і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результати своєї праці. 

02.11.2021 відбулися вибори голови курсантсько-студентського 

самоврядування, яким став курсант 2-го курсу юридичного факультету 

Академії ДПтС молодший сержант внутрішньої служби Андрій Паламар. 

Діяльність органів самоврядування була спрямована на удосконалення 

освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання 

духовності та культури курсантів і студентів, зростання їхньої соціальної 

активності. Члени курсантсько-студентського самоврядування брали активну 

участь у культурно-масових заходах Академії ДПтС та за її межами. 

Усі культурно-масові заходи як на рівні факультетів так і на рівні 

курсів, відбувалися завдяки плідній співпраці курсантсько-студентського 

самоврядування з адміністрацією.  
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Розділ 4 

Організація кадрової роботи 

 

З метою якісного комплектування вакантних посад персоналу Академії 

ДПтС, дотримання встановлених посадово-кваліфікаційних вимог вживалися 

практичні заходи щодо якісного комплектування вакантних посад. 

З метою комплектування вакантних посад здійснювалась співпраця з 

міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань 

Міністерства юстиції України. 

Випадків прийому на службу осіб, які не відповідають кваліфікаційним 

вимогам до працівника ДКВС України в Академії ДПтС не було. 

Для забезпечення якісного рівня роботи з персоналом Академії ДПтС, 

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

освіти функціонувала атестаційна комісія. 

Робота атестаційної комісії Академії ДПтС в 2021 році була 

організована на належному рівні, що сприяло підвищенню якості кадрового 

забезпечення закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання. 

 

Організація професійної підготовки та навчання кадрів  

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.09.2015 

№ 1675/5 «Про затвердження Положення про організацію професійної 

підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС України», наказу по 

Академії ДПтС від 31.08.2021 № 391/ОД «Про підсумки професійної 

підготовки персоналу Академії ДПтС за 2020/2021 навчальний рік та її 

організацію і проведення в 2021/2022 навчальному році», та тематичного 

плану проведення навчання зі службової підготовки з персоналом Академії 

ДПтС на 2021/2022 навчальний рік у закладі вищої освіти було створено 

шість навчальних груп для занять персоналу у системі службової підготовки. 

З початку навчального року в Академії ДПтС проведено сім лекцій. 
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Розділ 5 

Робота режимно-стройової служби 

 

Основна діяльність режимно-стройової служби Академії ДПтС в 2021 

році була організована та здійснювалась відповідно до вимог керівних 

документів, усі завдання виконані вчасно та в повному обсязі.  

Режимно-стройова служба Академії ДПтС забезпечувала охорону та 

оборону об’єктів, якісну організацію внутрішньої служби, підтримання 

службової дисципліни і внутрішнього порядку в Академії ДПтС, у тому числі 

під час запровадження на території України умов адаптивного карантину.  

Особлива увага приділялася виконанню постанов Кабінету Міністрів 

України та розпоряджень Міністерства юстиції України в напрямку 

планування та здійснення протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої COVID-19, в Академії ДПтС. 

За штатним розписом до складу режимно-стройової служби входить 

чергова частина та навчальний полігон. 

Протягом звітного періоду чергова частина Академії ДПтС на 

відповідному рівні здійснювала управління та координацію дій підрозділів 

Академії ДПтС щодо виконання завдань внутрішньої служби, які 

розташовані у трьох навчальних корпусах Академії ДПтС в м. Чернігові (вул. 

Гонча, 34; вул. Шевченка, 103; вул. Музична, 2а), та у трьох територіально 

відокремлених відділеннях Академії ДПтС (Білоцерківська філія Академії 

ДПтС,  Кам'янська філія Академії ДПтС,  Хмельницька філія Академії 

ДПтС).  

У плановому порядку зі штатними черговими Академії ДПтС та 

резервом чергових чергової частини протягом 2021 року було проведено 12 

занять 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 ДПтС; 

– черговість виходу на роботу працівників чергової частини Академії 

ДПтС; 

– черговість несення служби на навчальних корпусах Академії ДПтС. 

За окремими планами здійснювалися тренування з оповіщення та 

відпрацювання дій особового складу Академії ДПтС за сигналом «ЗБІР». 

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 ДПтС, а також керівництвом територіально відокремлених 

відділень.  

Режимно-стройова служба брала участь та забезпечила: 

– проведення занять з особовим складом курсів підвищення 

кваліфікації; 
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– навчальні збори з курсантами 2021 року набору; 

– урочисті заходи з нагоди складання Присяги на відданість 

українському народові курсантами 1-го навчального курсу Академії ДПтС 

2021 року; 

– внутрішню службу та підтримання внутрішнього порядку в період 

новорічних і травневих свят та канікулярної відпустки курсантів Академії 

ДПтС; 

– урочисті заходи місцевого рівня за участі Академії ДПтС, 

Чернігівської міської ради та Чернігівської облдержадміністрації (28 

заходів); 

– вдосконалення навчально-матеріальної бази місць несення служби 

добових нарядів на навчальному корпусі № 3 Академії ДПтС (вул. Музична, 

2а). 

Важливою ланкою в системі освітнього процесу є навчальний полігон 

Академії ДПтС, де проводилися навчальні стрільби із стрілецької зброї. 
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Розділ 6 

Робота у сфері документального забезпечення, архівної справи та роботи 

зі зверненнями громадян 

 

Загальне несекретне діловодство в Академії ДПтС здійснювалося 

відділом документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян та було організовано згідно з вимогами  постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 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».  

Документообіг в Академії ДПтС за 2021 рік становить 7 288 

документів. 

Протягом 2021 року до Академії ДПтС надійшло на виконання 106 

наказів та 36 доручень  Міністерства юстиції України, а також 10 

розпорядчих документів інших відомств.  

За звітний період зареєстровано 1 805 вхідних документів (+26 % в 

порівнянні з минулим роком), які передані за належністю структурним 

підрозділам. Забезпечено контроль за дотриманням термінів виконання 

контрольних документів відповідальними особами.  

Направлено до адресатів 3 346 вихідних документів (+27 % в 

порівнянні з минулим роком), підготовлено 533 внутрішніх документів.  

За звітний період 2021 року в Академії ДПтС видано наказів:  

– з основної діяльності – 605;  

– з особового складу – 265;  

– адміністративно-господарських – 64;  

– про відрядження – 315; 

– про відпустки – 58.  

Підготовлено 52 протоколи засідань ректорату Академії ДПтС.  

За 2021 рік до Академії ДПтС надійшло 85 звернень громадян. По 

кожному зверненню відповіді надані без порушень термінів.  Також 

своєчасно підготовлені відповіді на 8 запитів щодо отримання публічної 

інформації. 

Здійснено списання та знищення 134 справ, термін зберігання яких 

закінчився.  

 В Академії ДПтС функціонував архів, де на теперішній час  

зберігається 2 545 справ тривалого та постійного зберігання, 3 201 курсова  

робота та 325 дипломних робіт. 

 За звітний період прийнято на зберігання до архіву 187 справ 

тривалого та постійного зберігання. Прийняті з кафедр Академії ДПтС на 

зберігання 1140 курсових робіт та 66 дипломних проєктів.  

 Відділом документального забезпечення ведеться систематичний 

контроль за виконанням Плану основних заходів Академії ДПтС на 
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2021/2022 навчальний рік, а також нормативних та розпорядчих документів, 

що надходять на адресу Академії ДПтС. 

Підготовлено та затверджено Звіт по Плану основних заходів Академії 

ДПтС на 2020/2021 навчальний рік.  

Загальний документообіг у Білоцерківській філії Академії ДПтС у 

другому півріччі 2021 року становить 224 документи. Надійшло на 

виконання 7 наказів та 10 доручень Академії ДПтС, 1 наказ та 2 доручення 

Міністерства юстиції України, а також 1 наказ Міністерства охорони 

здоров’я України.  Зареєстровано 10 вхідних документів, які передані за 

належністю структурним підрозділам. Забезпечено контроль за дотриманням 

термінів виконання контрольних документів відповідальними особами. 

Направлено до адресатів 116 вихідних документів. Підготовлено та 

затверджено «План основних заходів Відділення на 2021/2022 навчальний 

рік», ведеться контроль за його виконанням.  

За звітний період 2021 року в Білоцерківській філії Академії ДПтС 

видано 87 наказів, серед яких:  з основної діяльності – 77;  з адміністративно-

господарських питань – 10.  

Звернень громадян та запитів на інформацію до Білоцерківської філії 

Академії ДПтС за звітний період не надходило. 

На виконання доручення Ректора Академії ДПтС від 25.11.2021 № 19 

було підготовлено та направлено на затвердження Номенклатуру справ 

Білоцерківської філії Академії ДПтС на 2022 рік. 

У ході реорганізації Білоцерківського центру ПКП ДКВС України до 

Білоцерківської філії Академії ДПтС було передано на зберігання до архіву 

684 справи тривалого та постійного зберігання за 2000-2021 роки. 

Протягом 2021 року загальний документообіг Кам'янської філії Академії 

ДПтС становив 480 документів. 

За звітний період надійшло для використання у роботі та виконання 26 

наказів Міністерства юстиції України і Академії ДПтС, а також 11 доручень 

ректора Академії ДПтС. 

Зареєстровано 32 вхідних документа, які передані структурним 

підрозділам для виконання. Забезпечено контроль дотримання 

відповідальними особами термінів виконання документів, узятих на 

контроль. 

Направлено адресатам 95 вихідних документів. 

Підготовлено та затверджено ректором Академії ДПтС план основних 

заходів Кам'янської філії Академії ДПтС на 2021/2022 навчальний рік, 

ведеться контроль за його виконанням. 

За 2021 рік видано 316 наказів: 

–  з основної діяльності – 131; 

–  з адміністративно-господарських питань – 95, 

–  про надання короткострокових відпусток перемінному складу – 10; 

–  про постановку на харчування слухачів – 80. 

Затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом 

Кам'янської філії Академії ДПтС.  
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За 2021 рік звернень громадян, а також запитів на інформацію на адресу 

Кам'янської філії Академії ДПтС не надходило.  

Підготовлена та затверджена ректором Академії ДПтС номенклатура 

справ Кам'янської філії Академії ДПтС на 2022 рік. 

Протягом 2021 року до Хмельницької філії Академії ДПтС надійшло на 

виконання 5 наказів та 7 доручень Міністерства юстиції України, а також 2 

розпорядчих документи інших відомств. 

За звітний період зареєстровано 25 вхідних документів, які передані за 

належністю структурним підрозділам. Забезпечено контроль за дотриманням 

термінів виконання контрольних документів відповідальними особами. 

Направлено до адресатів 67 вихідних документів, підготовлено 102 

внутрішніх документи. 

Підготовлено та затверджено «План основних заходів Хмельницької 

філії Академії ДПтС на 2021/2022 навчальний рік», ведеться систематичний 

контроль за його виконанням. 

За звітний період 2021 року у Хмельницькій філії Академії ДПтС 

видано наказів: 

– з основної діяльності – 58; 

– адміністративно-господарських – 107. 

За 2021 рік до Хмельницької філії Академії ДПтС надійшло одне 

звернення громадян, на яке надано відповідь у встановлені законодавством 

строки. 

Підготовлено номенклатуру справ Хмельницької філії Академії ДПтС 

на 2022 рік. 

 



 

 

49 

Розділ 7 

Фінансова діяльність Академії ДПтС 

 

На забезпечення повноважень Академії ДПтС у 2021 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 ДПтС на 2022 рік та два наступні планові роки. Підготовлено 

розрахунки за видами надходжень від надання платних послуг спеціального 

фонду  та видатків на 2022 рік.  

Відповідно до наказу по Академії ДПтС від 30.09.2021 № 443/ОД «Про 

створення комісії для проведення інвентаризації активів і зобов’язань» 

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 

01.11.2021.  

Нестач і лишків не виявлено. 

 

 



 

 

50 

Розділ 8 

Господарська діяльність Академії ДПтС 

 

Протягом 2021 року в Академії ДПтС проведено будівельно-ремонтні 

роботи, що фінансувалися з державного бюджету та спеціального фонду 

Академії ДПтС.  

Комунально-експлуатаційний відділ 

У 2021 році Академією ДПтС налаштовано обладнання з розкрою плит 

ДСП та оклеювання кромки деталі, що  було придбане у кінці 2020 року, а 

також придбано інше супутнє обладнання для організації виробництва меблів 

власними силами Академії ДПтС.  

У минулому році на встановленому обладнанні виготовлено деталі для 

умеблювання в першому навчальному корпусі 20 кімнат 4-го поверху 

гуртожитку для курсантів, набору меблів для семи службових кабінетів та 

двох лінгвістичних класів.  

Загалом виготовлено комплекти меблів для умеблювання 20 кімнат 

гуртожитку курсантів на четвертому поверсі. Виготовлено 9 ліжок для цих 

кімнат. 

Комплексно умебльовано сім кабінетів керівників відділів та служб 

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

тумби, полиці для документів). Обладнано спортзал центрального корпусу 

Академії ДПтС шафами для зберігання спортивного інвентарю. 

Здійснено виготовлення та змонтовано екрани для батарей опалення 

зали для боротьби та тренажерної зали спортзалу навчального корпусу № 1 

та меблі роздягалень на 45 осіб у цьому залі. 

Обладнано меблевими виробами санвузли першого та другого поверхів 

адміністративного корпусу. Оздоблено меблевими лиштвами вхідні двері в 

кабінети викладацького складу на 3-му поверсі адміністративної будівлі 

першого навчального корпусу. 

З метою сталої, безпечної експлуатації будівель і споруд, роботи 

інженерних мереж, належного утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій Академії ДПтС, проведено такі ремонтні роботи: 

Навчальний корпус №1 з гуртожитком: 

– проведено поточний ремонт 16-ти кімнат та коридору на 4-му поверсі  

гуртожитку Академії ДПтС, а також встановлено металопластикові двері в 

санвузлах, закуплено нову сантехніку; 

– проведено поточний ремонт складського господарства (побілено 

стіни та стелю) відремонтовано та побілено контейнери для зберігання 

овочів; 

– проведено поточний ремонт службових кабінетів викладацького та 

начальницького складу; 

– проведено поточний ремонт коридору третього поверху 

адміністративної будівлі; 

– проведено поточний ремонт туалету навчального корпусу № 1; 
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– завершено улаштування плитки центральних сходів 

адміністративного корпусу № 1; 

– облаштовано плитку в коридорі та КПП адміністративного корпусу;  

– переобладнано систему опалення в приміщенні фойє; 

– проведено поточний ремонт фойє навчального корпусу № 1 та 

вестибюлю навчального корпусу № 3; 

– реконструйовано аудиторію № 101 центрального корпусу Академії 

ДПтС під два лінгафонні кабінети; 

– здійснено реконструкцію санвузла для персоналу 2-го поверху 

навчального корпусу. 

Навчальний корпус № 2 з гуртожитком: 

– проведено поточний ремонт в кімнатах гуртожитку № 107, 109, 116, 

207, 220, 216, 319, 320; 

– проведено ремонт 2 аудиторій загальною площею 100 м2; 

– проведено поточний ремонт в кімнатах гуртожитку  3-го поверху; 

– улаштовано службові кабінети; 

– улаштовано приміщення для виготовлення та збору корпусних 

меблів; 

– проведено поточні ремонти в кімнатах гуртожитку (столярні, 

сантехнічні та електротехнічні роботи); 

– утеплено зовнішній трубопровід для опалення; 

– проведено роботи по благоустрою території навчального корпусу. 

Навчальний корпус № 3: 

– проведено поточний ремонт аудиторії № 302, де облаштовано 

ламіновану підлогу; 

– проведено поточний ремонт покрівлі спортзалу; 

– улаштовано систему опалення в коридорі, вестибюлю та приміщені 

аварійного виходу; 

– проведено ремонт ганку центрального входу навчального корпусу; 

– проведено поточний ремонт вестибюлю;   

– проведено благоустрій території. 

У Хмельницькій та Кам`янській філіях Академії ДПтС проведено 

роботи щодо улаштування майданчиків для пересування маломобільних груп 

населення, що є однією з ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Проведено роботи з утеплення вольєрів для службових собак у 

Хмельницькій філії Академії ДПтС. 

Закуплено необхідні засоби для дресирування собак на суму 

78 тис. 266,66 грн: 1) дорожні сумки – 16 шт.; 2) рюкзаки – 21 шт.; 

3) коплекти імітаторів запаху наркотичних засобів – 2 комплекти; 4) рукава 

захисні професійні – 5 шт.; 5) гризаки для тренування собак – 8 шт.; 6) рукава 

на руку короткі – 6 шт.; 7) ударні шкіряні  намордники для атаки – 3 шт.; 

8) стек-батоги з паракордовим шнуром – 3 шт.; 9) приховані рукава для 

фігуранта – 3 шт. 
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Продовольча служба 

Протягом року на харчуванні в середньому перебувало 190 курсантів та 

слухачів. Середня вартість харчування становить 59,60 грн/доба. За 2021 рік 

поточного року було придбано продовольства на 8 105,4 тис. грн по 

загальному фонду. Завдяки проведеним закупівлям продовольства по системі 

«Прозоро», зекономлено 540 тис. грн бюджетних коштів.   

У поточному році в приміщенні їдальні проведено косметичний ремонт 

зали для приймання їжі, варочного, овочевого та мийного цехів, здійснено 

профілактичні ремонти обладнання їдальні, відремонтовано тару та стелажі, 

проведено підготовку овочесховища до приймання овочів нового врожаю. 

Проведено ремонтні роботи системи вентиляції варочного цеху. 

У межах проведення заходів з прийому-передачі центрів підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України, здійснено виїзд до Білоцерківського 

центру ПКП ДКВС України, де проведено аналіз придбання та використання 

продовольства. В результаті перевірки залишків продовольства, було 

виявлено ряд продуктів з простроченим терміном використання. Завдяки 

вжитим заходам, продовольство з простроченим терміном було замінено, а з 

малим терміном придатності передано до Державної установи 

«Білоцерківська виправна колонія (№ 35)». 

З метою забезпечення сталої роботи приєднаних філій, було проведено 

переміщення холодильного та стравоварильного обладнання. 

 

Речова служба 

Забезпечення речовим майном постійного та перемінного складу 

Академії ДПтС здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.08.2013 № 578. Особи начальницького складу Академії ДПтС, 

у яких в 2021 році закінчився термін носіння речового майна, були 

забезпечені зимовим та літнім форменим одягом та взуттям відповідно до 

норм забезпечення. Також протягом 2021 року були забезпечені магістри 

зимовим форменим одягом (куртка офіцерська, шапка з овчини). 

 

Претензійно-позовна робота 

Протягом звітного періоду проводилася робота з питань відшкодування 

курсантами витрат, пов’язаних з утриманням у закладі вищої освіти у разі 

відрахування з Академії ДПтС та відшкодування особами витрат, пов’язаних 

з утриманням у закладі вищої освіти після їх звільнення зі служби в ДКВС 

України без відпрацювання трьох років після закінчення навчання. Відділом 

були підготовлені та подані до суду 31 адміністративних позовів про 

відшкодування коштів. 

З 8 особами було укладено договори про відшкодування витрат з 

розстроченням платежу, відповідно до яких, вони зобов’язувалися протягом 

12 місяців рівними частинами відшкодувати витрати, пов’язані з утриманням 

у закладі вищої освіти.  

Відділом правового забезпечення та претензійно-позовної роботи за 2021 

рік надано правову оцінку більше 560 проектам господарських договорів, що 
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укладалися Академією ДПтС, взято участь у складанні річного плану 

державних закупівель товарів, робіт і послуг згідно кошторису доходів і 

видатків Академії ДПтС на 2021 рік.  

За звітний період було проведено 50 тендерних процедур відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі товарів та послуг та 

оголошено 98 процедур спрощених закупівель товарів та послуг. 

Відділом правового забезпечення та претензійно-позовної роботи 

також розроблено Порядок ведення договірної роботи в Академії ДПтС. 

 

Автотранспорт 

На балансі Академії ДПтС перебуває 10 одиниць транспортних засобів, 

та 2 бронетранспортера «БТР-60П». У територіально відокремлених  

відділеннях Академії ДПтС перебуває 12 одиниць транспортних засобів, а 

саме:  

– 3 одиниці транспортних засобів у Білоцерківській філії 

Академії ДПтС;  

– 5 одиниць транспортних засобів у Кам'янській філії Академії ДПтС; 

– 4 одиниці транспортних засобів у Хмельницькій філії Академії ДПтС. 

З балансу Академії ДПтС у 2021 році було списано дві одиниці 

транспортних засобів, а саме: 

– УАЗ 452Д 1984 року випуску; 

– ЗАЗ-1102 1995 року випуску. 

Автотранспорт утримувався у робочому стані. Постійно вівся контроль 

за його належним технічним станом та проводився необхідний поточний та 

капітальний ремонти.  

Транспорт експлуатувався задовільно, порушень правил дорожнього 

руху та інших пригод не допущено. 

 

Група з охорони праці 

У поточному році проведено 33 вступних інструктажи з охорони праці. 

Постійно проводяться первинні, повторні, позапланові інструктажі з охорони 

праці з постійним та перемінним складом Академії ДПтС різнопланового 

характеру (техніка безпеки на транспорті та під час пересування у дорозі, 

заходи безпеки при перебуванні на водоймах, особливості поводження під 

час ожеледиці, високої температури та інших несприятливих кліматичних 

умов та ін.). 

Усі працівники, при виконанні робіт, забезпечуються спецодягом, 

спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального захисту та 

гігієни.  

Співробітниками амбулаторії здійснювався постійний контроль за 

щоденним обов’язковим проходженням медичного огляду водіями перед 

допуском до роботи. 

В обласному навчально-курсовому комбінаті пройшли навчання та 

перевірку знань з електробезпеки ІІ групи – 10 осіб; ІІІ групи – 3 особи; ІV 

групи – 1 особа. 
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Пожежна безпека 

За звітній період надзвичайних подій та порушень пожежної безпеки 

допущено не було.   

Проведено чергову щорічну перевірку опору заземлення та ізоляції 

силових мереж Академії ДПтС. 

Проведено комплекс заходів щодо покращення стану протипожежної 

безпеки будівель та приміщень (обстеження електромереж, заміри опору 

ізоляції, визначено шляхи евакуації, огляд горищ). 

Проведено інвентаризацію та технічне обслуговування (повірка) 

пожежних кран-комплектів у навчальних корпусах відповідно до 

встановленого регламенту. 

Проведено щорічний технічний огляд, обслуговування наявних 

вогнегасників. 

Перевірено укомплектованість 4 пожежних щитів, розташованих на 

території Академії ДПтС. 

Проводилися регламентні роботи по підтриманню у робочому стані 

пожежної сигналізації у гуртожитках. 

Проведено плановий пожежно-профілактичний огляд електричних 

розподільчих щитів «220 та 380В». 

На кожному навчальному курсі створена ланка пожежогасіння, з якою 

проведено навчання та практичне тренування з правил використання 

первинних протипожежних засобів у разі виникнення пожежі. 

Проведено перевірку стану запасних евакуаційних виходів, сходових 

клітин, обладнання речових та харчових складів, засобів зв’язку. 

У відповідних місцях розміщені плани евакуації, попереджувальні 

знаки протипожежної безпеки. 

Засоби пожежогасіння та пожежної сигналізації розміщені в будівлях, 

спорудах та на території Академії ДПтС знаходяться у задовільному стані. 

 

Цивільний захист 

Відповідно до Плану основних заходів Академії ДПтС на 2020/2021 

навчальний рік та Плану роботи з організації цивільного захисту за звітний 

період створені та затверджені наказом ректора Академії ДПтС: 

– позаштатні ланки пожежогасіння на першому навчальному курсі 

юридичного факультету та факультету пробації, організоване їх навчання та 

тренування; 

– підрозділи посилення охорони території та об’єктів Академії ДПтС із 

числа особового складу курсантів юридичного факультету та факультету 

пробації, організоване їх навчання та тренування; 

– підрозділи посильних курсантів першого навчального курсу, які 

оповіщають персонал Академії ДПтС у неробочий час, організоване їх 

навчання та тренування. 

Відкореговано:  
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– розрахунок укриття перемінного та постійного складу Академії ДПтС 

в захисних спорудах в місці постійної дислокації закладу вищої освіти; 

– керівні документи з евакуації персоналу та майна Академії ДПтС на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій; 

– загальну схему оповіщення персоналу Академії ДПтС; 

Проведено розробку Плану цивільного захисту на особливий період та 

Плану евакуації Академії. 

Проведені заняття: 

– з молодшими командирами навчальних груп першого курсу 

юридичного факультету та факультету пробації, за темою: «Порядок 

отримання засобів захисту органів дихання та місце укриття в захисних 

спорудах особового складу першого курсу у разі виникнення надзвичайної 

ситуації»; 

– з молодшими командирами навчальних груп першого курсу 

юридичного факультету та факультету пробації за темою: «Порядок евакуації 

матеріальних цінностей Академії ДПтС 1, 2, 3 черги при виникненні 

надзвичайної ситуації»; 

– з керівним складом формування цивільного захисту Академії ДПтС 

за темою: «Дії при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру». 

Проведено щорічне спеціальне об’єктове тренування з питань 

цивільного захисту за темою: «Евакуація персоналу, курсантів, студентів та 

слухачів Академії ДПтС у разі виникнення пожежі».  

Здійснено перевірку технічного (якісного) стану засобів 

індивідуального захисту та порядок їхнього зберігання. 

Проведено інструктаж групи озброєння: «Про порядок проведення 

евакуації документів та майна групи озброєння Академії ДПтС». 

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернігівської області пройшла навчання 3 особи керівного 

складу. 

 

Група засобів зв’язку 

З метою впровадження дистанційного навчання було розроблено та 

налагоджено платформа дистанційного навчання Moodle. 

Здійснювалось поточне налаштування персональних комп’ютерів та їх 

програмного забезпечення, а також на постійній основі відбувалися закупки 

нової комп’ютерної та офісної техніки. 

Було оновлено та продовжено строк дії сертифікатів та ключів доступу 

до систем, які потребують захищеної авторизації. 

Здійснювалась технічна підтримка офіційних заходів Академії ДПтС, 

заходів вакцинації. 

Було проведено розгортання мережі Internet на 2-му та 4-му поверхах 

другого навчального корпусу та службових приміщеннях і аудиторіях 

першого навчального корпусу (використано 760 м кабелю «вита пара»). 

Забезпечено якісною мережею Internet Хмельницьку філію Академії ДПтС. 
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Проведена заміна чорно-білих камер відеоспостереження на сучасні 

кольорові IP-відеокамери. Проведено модернізацію системи 

відеоспостереження та кімнати зберігання зброї Академії ДПтС. 

Облаштовано системою сигналізації кімнату зберігання зброї Хмельницької 

філії Академії ДПтС. 

Проведена реконструкція існуючої зовнішньої кабельної мережі та 

прокладено додатковий кабель (ТППєП-30*2 80 м) у зв’язку з утепленням 

споруд першого навчального корпусу. 

На постійній основі проводився ремонт засобів зв’язку, сигналізації, 

телекомунікаційного обладнання, систем відеоспостереження та контролю 

доступу Академії ДПтС.  
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Розділ 9 

Робота амбулаторії Академії ДПтС 
 

За звітний період до амбулаторії за медичною допомогою звернулось 

6 167 осіб. Амбулаторно проходили лікування 691 курсант. Кількість днів 

тимчасової непрацездатності становила 3 373 (в середньому на одного 

хворого 5 днів).  Кількість хворих  на ГРВІ  в І та ІІ кварталах 2021 року  

становила 418 осіб, 14 хворих на ангіну, 11 курсантів   хворіли Covid-19. У 

звітному періоді зареєстровано 67 випадків отримання травм, в тому числі 

переломів – 11  випадки.  

Протягом 2021 року потребували високоспеціалізованої медичної 

допомоги на вторинному рівні, цілодобового медичного нагляду та 

перебували на стаціонарному лікуванні в лікарнях міста Чернігова 17 

курсантів. Кількість ліжко-днів, відповідно, становила  92 (в середньому 5 

ліжко-днів на одного хворого). 

Лікарем-стоматологом амбулаторії було оглянуто та проліковано 181 

курсанта та співробітника Академії ДПтС.  

За звітній період у фізіотерапевтичному кабінеті проведено 1 417 

фізіотерапевтичних процедур для 542 курсантів та персоналу Академії ДПтС. 

У 2021 році, в амбулаторії середнім медичним персоналом було 

виконано 1 598 маніпуляцій. 

Розроблено бюджетний запит на 2022 рік з урахуванням нових 

підрозділів амбулаторії у Хмельницькій та Кам`янській філіях Академії 

ДПтС. 
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Основні завдання Академії ДПтС у 2022 році 

 

1. Забезпечення якості освітньої діяльності, що відповідає стандартам 

вищої освіти. 

2. Проходження акредитації освітньою програми підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». 

3. Ліцензування провадження освітньої діяльності з підготовки 

слухачів за професіями: 

– 5163 «Молодший інспектор (пенітенціарна система)» (на базі 

Хмельницької та Кам’янської філій Академії ДПтС); 

– 6129 «Кінолог» (на базі Хмельницької філії Академії ДПтС). 

4. Створення в структурі Академії ДПтС Інституту підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України шляхом реорганізації факультету 

підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. 

5. Створення в Академії ДПтС системи підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом отримання 

ліцензії. 

6. Створення системи підвищення кваліфікації осіб начальницького 

складу та працівників, які працюють за трудовими договорами 

уповноважених органів з питань пробації. 

7. Розвиток культури якості освіти шляхом продовження політики з 

популяризації академічної доброчесності, залучення всіх суб’єктів освітнього 

процесу до процедур вдосконалення освітніх програм Академії ДПтС, 

налагодження взаємодії з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 

8. Створення в Академії ДПтС спеціалізованих вчених рад для 

проведення разових захистів дисертацій. 

9. Участь у грантових програмах та пошук міжнародних партнерів і 

грантових програм Еразмус+, продовження міжнародної співпраці в рамках 

членства Академії ДПтС в міжнародній неурядовій організації «Мережа 

європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки». 

10. Сприяння впровадженню в освітній процес інформаційних 

технологій, забезпечення процесу технічним обладнанням та матеріалами, 

інтеграція в освітній процес технологій дистанційного навчання (розвиток 

системи Moodle). 

11. Розширення сфери надання громадянам України освітніх послуг 

кафедрою військової підготовки шляхом укладання договорів. 

12. Виконання вимог щодо включення наукового журналу Академії 

ДПтС «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» до 

Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». 

13. Збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-

педагогічних працівників у виданнях, які реферуються у наукометричних 

базах Web of Science Core Collection та Scopus, не менше ніж на 3 %. 

14. Зростання кількості створених та належним чином оформлених 

об’єктів інтелектуальної власності, в порівнянні з відповідним показником 

2020 року, за підсумками 2022 року – на 20 %. 
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15. Покращення інформаційно-телекомунікаційних мереж Академії 

ДПтС з метою забезпечення доступу (через мережу Wi-Fi) до наукових 

електронних баз бібліотек закладів вищої освіти, провідних бібліотек 

України та зарубіжних країн. 

16. Проведення профорієнтаційної роботи, у тому числі з 

представниками міжрегіональних управлінь з питань виконання 

кримінальних покарань Міністерства юстиції України. 

17. Розробка рекомендацій з формування позитивного іміджу Академії 

ДПтС, розширення співпраці з професійними спільнотами, організаціями, 

засобами масової інформації. 

18. Створення сучасної системи відеонагляду і безпеки, контролю 

доступу та обліку робочого часу на території Хмельницької філії 

Академії ДПтС. 

19. Забезпечення належного рівня вогневої підготовки в системі 

первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації в 

Хмельницькій філії Академії ДПтС шляхом створення необхідних умов для 

освітнього процесу – побудова в черговій частині кімнати зберігання зброї, 

кімнати зберігання спеціальних засобів, їх обладнання інженерно-технічними 

засобами, засобами відеонагляду і безпеки, засобами пожежної охорони. 

20. Удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази 

(реконструкція коридорів третього поверху навчального корпусу № 1 та 

першого поверху навчального корпусу № 3, реконструкція кімнат четвертого 

поверху гуртожитку навчального корпусу № 2). 

21. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням або іншим спеціальним обладнанням, яке 

забезпечує виконання функцій мультимедійного обладнання (у тому числі з 

можливістю підключення переносного обладнання) на 20 %. 

22. Запровадження комплексної автоматизації управління закладом 

вищої освіти включаючи систему електронного документообігу. 

23. Запровадження системи ключових показників ефективності 

діяльності заступників керівника закладу вищої освіти та керівників 

структурних підрозділів. 

24. Зростання обсягу доходу закладу вищої освіти за рахунок усіх 

джерел фінансування в порівнянні з відповідним показником 2020 року, за 

підсумками 2022 року – на 10 %. 

25. Забезпечити функціонування організаційних, профілактичних і 

протиепідемічних заходів на території Академії ДПтС. 

 

 

Ректор Академії  
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