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Вступ 

2022 рік за характером та масштабами викликів був одним із 

найскладніших у життєдіяльності Академії Державної пенітенціарної 

служби (далі – Академія). Карантинні заходи спричинені COVID-19 

змінились воєнним станом, який було введено 24 лютого 2022 року на всій 

території України внаслідок повномасштабної військової агресії російської 

федерації проти нашої держави. Введення воєнного стану призвело до змін 

у всіх сферах життя та обумовило організацію освітнього процесу у 

змішаному форматі з використанням онлайн та оф-лайн форм навчання.  

Попри складну ситуацію, що пов’язана з військовим станом, 

колективом Академії за звітний період виконані основні завдання щодо 

здійснення освітньої діяльності за всіма напрямами та рівнями підготовки 

здобувачів вищої освіти і виконання державного замовлення на первинну 

підготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького 

складу для забезпечення потреб Державної кримінально-виконавчої служби 

України, а також виконання цільових показників діяльності закладу вищої 

освіти.  

Діяльність ректора в умовах воєнного стану була зосереджена на 

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

освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації; забезпечення 

відповідності умов провадження освітньої діяльності та результатів 

навчання вимогам законодавства і стандартам вищої освіти з урахуванням 

дотримання вимог безпеки в умовах воєнного стану. Для цього відразу після 

деокупації території навколо міста Чернігова було запроваджено навчання 

за індивідуальним графіком, технології дистанційного навчання, в Академії 

було обладнано найпростіші укриття для постійного та перемінного складу 

з метою забезпечення можливості продовження освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 

У статусі закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання 

Академія функціонує 6 років, проте в звітному періоді мали місце виклики, 

які довелося долати вперше. Не зважаючи на це, Академія не втратила 

позицій за напрямами освітньої, наукової, виховної та господарсько-

фінансової діяльності. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11 березня 

2022 року № 1130/5 «Про затвердження структури та штатів Академії 

Державної пенітенціарної служби», за рахунок скорочення факультету 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби (далі – ДКВС) України, був створений Інститут підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України Академії. 

У 2022 році Академія проходила акредитацію освітніх програм  

«Правоохоронна діяльність» та «Економіка» на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти; «Психологія» та «Право» на другому (магістерському) 
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рівні з боку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, в 

результаті чого отримала відповідні сертифікати за освітньо-професійними 

програмами на підготовку здобувачів вищої освіти. 

Академія 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». 

Протягом 2022 року мною було ініційовано прийняття низки 

положень, що забезпечили нормативну основу для удосконалення 

організації освітнього процесу та науково-дослідної діяльності, дотримання 

академічної доброчесності, забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

У цьому звіті я, Тогочинський Олексій Михайлович, звітую перед 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії та 

Міністерством юстиції України про результати своєї діяльності у 2022 році, 

досягнення цільових показників, виконання обов’язків, передбачених 

укладеним контрактом і Статутом Академії.
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Розділ 1 

Загальні відомості 

 

 

Академія – заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання, який 

віднесено до сфери управління центрального органу виконавчої влади − 

Міністерства юстиції України.  

Академія реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні, 

освітньо-наукові, наукові програми підготовки фахівців за всіма освітніми 

рівнями, забезпечує провадження на високому рівні освітньої діяльності, 

спрямованої на здобуття особами вищої освіти, невід’ємною складовою якої є її 

науково-дослідна та міжнародна діяльність. 

Історія створення: 

Школа вдосконалення начальницького складу міліції 

(1978-1991 рр.); 

Чернігівське училище Внутрішніх справ України 

(1992-1999 рр.); 

Чернігівське училище Державного Департаменту України з питань виконання 

покарань 

(1999-2002 рр.); 

Чернігівський юридичний коледж Державного Департаменту України з питань 

виконання покарань 

(2002-2011 рр.); 

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України 

(2011-2015 рр.) 

Сьогодні Академія має загальну площу разом локаціями 67,8 гектара, 

загальна площа приміщень – 48 635 м. кв. Навчання відбувається у п’яти 

навчальних корпусах, у яких облаштовано 72 навчальні аудиторії. Для якісного 

забезпечення освітньої діяльності в Академії функціонують лінгафонні 

кабінети, спеціалізовані аудиторії обладнані для викладання дисциплін, 

пов’язаних з доступом до державної таємниці, тренінговий центр, конференц-

зал, комп’ютерні лабораторії, обладнані комп’ютерною технікою та 

відповідним програмним забезпеченням, функціонує наукова та спеціальна 

бібліотеки, стрілецький тир, спортивні зали, атлетична зала, борцівська зала та 

зала рукопашного бою, а також навчальний полігон. У м. Чернігові 

розташовано три навчальні корпуси: корпус № 1 – вул. Гонча, 34; корпус № 2 –  

вул. Шевченка, 103; корпус № 3 – вул. Музична, 2а. 

Структура Академії: 

1) три факультети: юридичний факультет; факультет пробації; факультет 

заочного навчання та навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, в 

структурі яких функціонують 10 кафедр: 

– кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу; 

– кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології; 
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– кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права; 

– кафедра економіки та соціальних дисциплін; 

– кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін; 

– кафедра психології; 

– кафедра іноземних мов; 

– кафедра фізичної підготовки; 

– кафедра тактико-спеціальних дисциплін; 

2) Інститут підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України, у складі 

якого створені дві кафедри: 

– кафедра підвищення кваліфікації персоналу органів, установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів ДКВС; 

– кафедра підвищення кваліфікації персоналу пробації; 

3) три Територіально відокремлені відділення:  

– Кам’янська філія Академії, в якій утворені кафедра правової та 

спеціальної підготовки і центр професійної освіти (Дніпропетровська обл., 

м. Кам’янське, вул. Комусівська, 39); 

– Хмельницька філія Академії, в якій діють центр спеціальної підготовки 

та кафедра кінології (Хмельницька обл., Хмельницький район, ТГ Хмельницька, 

Комплекс будівель та споруд № 9); 

– Білоцерківська філія Академії, в якій є група професійної підготовки 

(Киїська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 333) 

Фактична чисельність перемінного складу станом на 31.12.2022 – 1300; 

фактична чисельність персоналу – 420. 

Діяльність Академії у 2022 році здійснювалась відповідно до вимог 

нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

юстиції України та документів, що визначають освітню діяльність Академії, з 

метою підготовки фахівців для органів та установ виконання покарань ДКВС 

України та інших державних та недержавних інституцій. 

Управління Академією протягом 2022 року здійснювалось спільно з 

колегіальними органи управління – вченою радою Академії, педагогічними 

радами територіально відокремлених структурних підрозділів, поточні питання 

вирішувались на засіданнях ректорату.  

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та вимог 

пункту 2 Контракту з ректором Академії від 06.04.2021 року розроблені та 

затверджені наказом від 14.06.2022 № 188 О/Д ключові показники 

ефективності діяльності Академії, досягнення яких забезпечується мною, 

проректорами та керівниками структурних підрозділів.  
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Розділ 2  

Організація освітнього процесу та результати 

вступної кампанії у 2022 році 

 

2.1. Профорієнтаційна робота 

Задля підтримки іміджу та ознайомлення громадськості з Академією 

представниками закладу вищої освіти повсякчас проводяться профорієнтаційні 

заходи. 

Проведена профорієнтаційна робота співробітниками Академії у 2022 

році була направлена на формування позитивного іміджу закладу вищої освіти, 

розширення корисних зв’язків Академії та інформування громадськості про її 

діяльність, оперативне висвітлення подій що відбуваються в Академії, 

налагодження ефективної роботи із засобами масової інформації, випуск 

рекламної продукції, забезпечення фото та відео знімання найважливіших 

подій. 

На шляхи та методи проведення профорієнтаційної роботи вплинули 

військові дії на території Чернігівщини та України. Певна частка роботи по 

вступній кампанії не була реалізована через воєнний стан та зміну правил 

вступу до закладів вищої освіти. 

Водночас для якісного забезпечення профорієнтаційної роботи й 

візуалізації необхідної інформації про етапи вступної кампанії були 

підготовлені макети та виготовлено інформаційно-рекламну продукцію, а саме: 

флаєр рекламний «Вступ до Аспірантури»; інформаційні листівки «5 кроків» як 

для майбутніх студентів, так і для курсантів. 

Використовуючи діджиталізацію як засіб доведення інформації до 

потенційних абітурієнтів були задіяні  інтернет-ресурси (офіційний веб-сайт, 

групи Академії в соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм)). При цьому 

постійно проводилась робота з наповнення та оновлення офіційної інформації, 

висвітлення діяльності Академії (647 статей в соціальних мережах, 349 на сайті) 

і інформування абітурієнтів з питань вступу та особливостей навчання. Одним 

із видів профорієнтаційної роботи стали заходи в межах «Днів відкритих 

Дверей».  

До профорієнтаційної роботи залучалися курсанти та студенти 1-та 2-го 

навчальних курсів. Всі вони отримали роздаткову профорієнтаційну продукцію, 

яка розповсюджувалася серед старшокласників. Для стимулювання курсантів та 

студентів у даному напрямку, за результатами їхньої роботи, серед тих хто 

надіслав звіт та фото, було проведено розіграш набору брендованої продукції, 

що включала: футболку, набір календарів, теку, ручки, блокнот. 

Співробітники Академії підтримували постійний зв’язок з абітурієнтами, 

від яких надходило звернення через активну форму розміщену на сайті Академії 

та відповідали на питання, які надходили в месенджерах на офіційну сторінку 

Фейсбук та Інстаграм. Всього надійшло 143 звернення. 

Запроваджено серію онлайн консультацій, що проходили щоп'ятниці о 12 
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годині за допомогою платформи ZOOM, де в процесі спілкування з 

представниками Академії абітурієнти та їхні батьки могли отримати 

інформацію, щодо правил та умов вступу, іншу інформацію що їх цікавила. 

Протягом 2022 року було організовано участь представників Академії в 

програмах Українське Радіо «Чернігівська хвиля». 

У 2022 році здійснювалась таргетингова реклама, яка охопила 7 областей: 

(Чернігівську, Житомирську, Київську, Полтавську, Сумську, Хмельницьку, 

Дніпропетровську). Під час дії таргетингу рекламувались Академія, онлайн Дні 

відкритих дверей та вступна кампанія.  

У травні 2022 року відбулась профорієнтаційна зустріч у форматі 

відеоконференцій із представниками відділів по роботі з персоналом установ 

виконання покарань і слідчих ізоляторів, які підпорядковані Департаменту з 

питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних управлінь 

Міністерства юстиції України та майбутніми абітурієнтами і їхніми батьками. 

Під час зустрічі було обговорено тимчасовий порядок вступу 2022 року, про 

підготовку особових справ абітурієнтів, про спеціальності, за якими 

здійснюється набір, освітні програми, специфіку формування документів для 

вступу на навчання за рівнями підготовки бакалавр, магістр, доктор філософії. 

Постійною була також участь представників Академії у 

загальнонаціональних, міжнародних та міських заходах. 

Фахівцями відділу зв’зків із засобами масової інформації та 

громадськістю разом з представниками факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, Студентської ради Академії 

підготовлено профорієнтаційний відеоролик, який було розміщено на сторінках 

соцмереж.  

Протягом 2022 року регулярно оновлювалась інформація на офіційних 

сторінках Академії та соціальних мережах, щодо особливостей вступу.  

28.09.2022 було виготовлено аудіо ролик (щодо додаткової сесії прийому 

заяв для здобуття ступеня вищої освіти Магістр) та замовлено його трансляцію 

на обласному радіо протягом 10 днів.  

Впроваджено практику проведення конкурсу учнівських робіт з правової 

тематики «У мене є право» задля сприяння в обранні майбутньої професії серед 

молоді та поширенню інформації про діяльність Академії.  

Забезпечувалась актуальність інформації на головній сторінці офіційного-

веб сайту Академії з відображенням нової структури і тих організаційно-

штатних змін, які відбулися у закладі вищої освіти. Постійно оприлюднювалися 

та висвітлювалися заходи, участь в яких брали представники Академії.  
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2.2. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності 

У 2022 році проходила акредитація за освітніми програмами на 

відповідному рівні вищої освіти, за спеціальностями, необхідними для доступу 

до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

Так у січні 2022 року в Академії проходила акредитація освітньої програми 

262 «Правоохоронна діяльність» на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти. За результатами роботи експертної групи суттєвих недоліків не було 

виявлено і рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 29.03.2022 року (№ 2971, Протокол 3) освітню програму було 

успішно акредитовано на 5 років. 

Також Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, 

рішенням від 17.12.2021 року (№ 2435) освітню програму 081 «Право» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти, що проходила повторну 

акредитацію, в наслідок технічної помилки було акредитовано на 5 років. Після 

подання відповідної заяви від Академії, рішенням НАЗЯВО (Протокол № 9 (14) 

від 07 червня 2022 р.) визначено строк дії акредитації освітньої програми 081 

«Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти тривалістю 10 років. 

За результатами акредитації за освітніми програмами:  

Перший (бакалаврський рівень): 

– 262 Правоохоронна діяльність – на підготовку 250 осіб; 

– 051 Економіка – на підготовку 50 осіб. 

Другий (магістерський) рівень: 

– 053 Психологія – на підготовку 50 осіб; 

– 081 Право – на підготовку 175 осіб. 

 

2.3. Робота приймальної комісії 
 

Робота приймальної комісії у 2022 році була організована відповідно до 

освітнього законодавства та інших нормативних актів, а саме: законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України», Умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році, Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, Положення про 

приймальну комісію Академії та Правил прийому до Академії у 2022 році.  

Для здійснення прийому вступників до Академії у 2022 році, 

розпочинаючи з листопада 2021 року, проводились такі заходи: 

– розроблено та затверджено «Правила прийому до Академії у 2022 році 

відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році»; 

– внесені зміни до «Правил прийому до Академії у 2022 році відповідно 

до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році» відповідно до «Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році»; 

– проводились он-лайн «Дні відкритих дверей», профорієнтаційні зустрічі 

та онлайн-консультування абітурієнтів (кожної п’ятниці); 
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– взято участь у онлайн семінарах-нарадах, організованих Міністерством 

освіти і науки з приводу роз’яснень Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти в Україні у 2022 році та Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році; 

– підготовлено накази для забезпечення роботи приймальної комісії, в 

яких було визначено склад приймальної комісії та склад функціональних 

підрозділів приймальної комісії; 

– розроблено та затверджено наступні документи: програми проведення 

індивідуальних усних співбесід та програми вступних випробувань для вступу 

на перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-

науковий) рівні вищої освіти; 

– підготовлено та затверджено розклад вступних випробувань на денну та 

заочну форми навчання; 

– проведено 41 засідання приймальної комісії; 

– підготовлено документацію, необхідну для проведення вступних 

випробувань та конкурсу вступників за сертифікатами НМТ Українського 

центру оцінювання якості освіти, вступними випробуваннями та 

мотиваційними листами. 

Під час вступу до Академії особові справи абітурієнтів формувалися в 

кадрових підрозділах міжрегіональних управлінь з питань виконання 

кримінальних покарань Міністерства юстиції України. 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців в Академії у 2022 

році складали: 

1. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

– 051 «Економіка» (в обсязі 5 осіб – за денною формою навчання та 5 осіб 

– за заочною формою навчання); 

– 053 «Психологія» (в обсязі 15 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). 

По закінченню вступної кампанії у 2022 році до Академії було зараховано 

531 абітурієнта. Результати вступної кампанії наведені в таблиці 2.1 та 
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рисунку 2.1. 

 
Таблиця 2.1 – Набір здобувачів вищої освіти до Академії у 2022 році 

 
Спеціальність / рівень вищої освіти За державним 

замовленням 

За рахунок коштів 

фізичних, юридичних осіб 

Денна форма навчання 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 
бакалавр 36 27 

053 «Психологія» бакалавр 8 5 

081 «Право» бакалавр 25 62 

051 «Економіка» бакалавр - - 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 
магістр 7 8 

081 «Право» магістр 10 10 

053 «Психологія» магістр 1 - 

081 «Право» ад’юнкт/аспірант 4 1 

Всього: 91 113 

Заочна форма навчання 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 
бакалавр 50 74 

081 «Право» бакалавр - 12 

053 «Психологія» бакалавр 5 3 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 
магістр 20 65 

081 «Право» магістр - 65 

053 «Психологія» магістр 5 13 

081 «Право» аспірант - 15 

Всього: 80 247 

Разом за державним замовленням: 171 

Разом за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб: 360 

Разом по Академії: 531 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Результати вступних кампаній 2016-2022 рр. 
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розв’язувались приймальною комісією. Інформація про правила прийому, 

ліцензійні обсяги прийому своєчасно оприлюднювалась на веб-сайті Академії. 

Рішення приймальної комісії своєчасно доводились до відома вступників 

засобами наочної інформації та усно оголошувались для загального 

ознайомлення. 

Аналізуючи набір до Академії за останні роки, ми спостерігаємо 

динаміку, яка наведена у таблиці 2.2 та на рисунку 2.2.  
 

Таблиця 2.2 – Порівняльний аналіз кількості вступників до Академії  

 

Рік 

набору 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

За державним 

замовленням 

За рахунок коштів 

фізичних, 

юридичних осіб 

Загальна 

кількість 

вступників 

2018 251 260 188 325 511 

2019 202 205 183 224 407 

2020 219 190 197 212 409 

2021 193 145 149 189 338 

2022 204 327 171 360 531 

 
 

Рисунок 2.2 – Результати вступних кампаній 2016-2022 рр.  

 

 

2.4. Контингент курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів 
 

Всього в Академії навчається 1300 осіб, з них: 

за денною формою навчання: 

– за державним замовленням (курсанти-бакалаври) – 310 осіб; 

– за державним замовленням (слухачі-магістри) – 25 осіб; 

– за державним замовленням (ад’юнкти) – 9 осіб; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (студенти-бакалаври) – 310 осіб; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (студенти-магістри) – 20 осіб; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (аспіранти) – 3 особи. 
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за заочною формою навчання: 

– за державним замовленням (слухачі-бакалаври) – 163 особи; 

– за державним замовленням (слухачі-магістри) – 41 особа; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (студенти-бакалаври) – 181 особа; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (студенти-магістри) – 180 осіб; 

– за кошти фізичних, юридичних осіб (аспіранти) – 58 осіб. 

Крім того в Інституті підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України 

Академії у 2022 році пройшли навчання 1463 слухача: первинну професійну 

підготовку (далі – ППП) 398 слухачів та підвищили кваліфікацію (далі – ПК) 

1065 слухачів. 

– 65 осіб – заступники начальника установи із соціально-виховної та 

психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України, начальники відділів 

соціально-виховної та психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України 

(ППП); 

– 59 осіб – начальники (старші інспектори, інспектори) відділів по роботі 

з особовим складом УВП та СІЗО ДКВС України (ППП); 

– 61 особа – старші оперуповноважені (оперуповноважені) УВП та СІЗО 

ДКВС України (ППП); 

– 38 осіб – головні бухгалтера міжрегіональних управлінь з питань 

виконання кримінальних покарань, УВП та СІЗО ДКВС України (ППП); 

– 17 осіб – перші заступники начальника УВП ДКВС України (ППП); 

– 11 осіб – старші інспектори секторів (груп) з мобілізаційної роботи 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних 

управлінь з питань виконання кримінальних покарань, УВП та СІЗО ДКВС 

України (ППП); 

–11 осіб – старші інспектори секторів (груп) режимно-секретної роботи 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних 

управлінь з питань виконання кримінальних покарань, УВП та СІЗО ДКВС 

України (ППП); 

– 8 осіб – чергові інспектори охорони та режиму УВП та СІЗО ДКВС 

України (ППП);  

– 12 осіб – психологи відділів (секторів, груп) по роботі з особовим 

складом УВП та СІЗО ДКВС України (ППП); 

– 48 осіб – персонал відділів (секторів, груп) соціально-виховної та 

психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України (ППП); 

– 20 осіб – начальники УВП ДКВС України (ППП); 

– 10 осіб – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

(секторів, груп) контрольно-аналітичної роботи УВП та СІЗО ДКВС України 

(ППП); 

– 11 осіб – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

(секторів, груп) по контролю за виконанням судових рішень УВП та СІЗО ДКВС 

України (ППП); 

– 27 осіб – заступники начальника установи з інтендантського за 

комунально-побутового забезпечення, начальники (старші інспектори) відділів 
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(секторів, груп) з інтендантського та господарського забезпечення УВП та СІЗО 

ДКВС України (ППП). 

– 48 осіб особи середнього і старшого начальницького складу 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та міжрегіональних 

управлінь з питань виконання кримінальних покарань (освітня програма 

«Ефективний пенітенціарний менеджмент») (ПК); 

– 209 осіб особи середнього і старшого начальницького складу, які 

переміщуються на вищу посаду – у порядку просування по службі (ПК); 

– 190 осіб особи начальницького складу державної установи «Центр 

пробації» (ПК); 

– 240 осіб працівники, які працюють в державній установі «Центр 

пробації» (ПК); 

– 70 осіб старші оперуповноважені (оперуповноважені) УВП та СІЗО 

ДКВС України (ПК); 

– 11 осіб – старші інспектори секторів (груп) з мобілізаційної роботи 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних 

управлінь з питань виконання кримінальних покарань, УВП та СІЗО ДКВС 

України (ПК); 

– 4 особи – старші інспектори секторів (груп) режимно-секретної роботи 

Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних 

управлінь з питань виконання кримінальних покарань, УВП та СІЗО ДКВС 

України (ПК); 

– 79 осіб – заступники начальника установи із соціально-виховної та 

психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України, начальники відділів 

соціально-виховної та психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України (ПК); 

– 51 – особа старші інспектори (інспектори) відділів (секторів, груп) із 

соціально-виховної та психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України (ПК); 

– 39 осіб – начальники (старші інспектори, інспектори) відділів по роботі 

з особовим складом УВП та СІЗО ДКВС України (ПК); 

– 7 осіб – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

(секторів, груп) контрольно-аналітичної роботи УВП та СІЗО ДКВС України 

(ПК); 

– 13 осіб – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

(секторів, груп) по контролю за виконанням судових рішень УВП та СІЗО ДКВС 

України (ПК); 

– 46 осіб – начальники, перші заступники начальника УВП та СІЗО ДКВС 

України (ПК); 

– 32 особи – психологи відділів (секторів, груп) по роботі з особовим 

складом, психологи відділів (секторів, груп) із соціально-виховної та 

психологічної роботи УВП та СІЗО ДКВС України (ПК);  

– 22 особи – заступники начальника установи з інтендантського за 

комунально-побутового забезпечення, начальники (старші інспектори) відділів 

(секторів, груп) з інтендантського та господарського забезпечення УВП та СІЗО 

ДКВС України (ПК); 
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– 4 особи – помічники начальника установи з питань залучення 

засуджених до праці та трудової адаптації УВП та СІЗО ДКВС України(ПК). 

Протягом 2022 року в Білоцерківській філії Академії у відділенні 

дистанційного навчання підготовку завершили 588 осіб рядового і 

начальницького складу ДКВС України. Первинну професійну підготовку 

пройшли – 243 особи, підвищення кваліфікації – 345 осіб, а саме: 

– 37 осіб – заступники начальників установ (СІЗО) з інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення (ППП); 

– 46 осіб – заступники начальників установ (СІЗО) з інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення (ПК); 

– 49 осіб – персонал відділів інтендантського та комунально-побутового 

забезпечення (ППП); 

– 39 осіб – персонал відділів інтендантського та комунально-побутового 

забезпечення (ПК); 

– 134 осіб – персонал відділів соціально-виховної та психологічної роботи 

(ППП); 

– 145 осіб – персонал відділів соціально-виховної та психологічної роботи 

(ПК); 

– 23 особи – персонал відділу по контролю за виконанням судових рішень 

(ППП); 

– 15 осіб – персонал відділу по контролю за виконанням судових рішень 

(ПК); 

100 осіб – персонал уповноваженого органу з питань пробації (ПК). 

У 2022 році в Кам’янській філії Академії успішно пройшли навчання 1469 

осіб – 21 категорія слухачів з числа персоналу ДКВС України – ППП – 762, ПК 

– 707, у тому числі: 

Центр професійної освіти: 

– 378 осіб – молодші інспектори відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ППП); 

– 292 осіб – молодші інспектори УВП, СІЗО (ППП); 

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

– 10 осіб – начальники варт відділів охорони КВУ закритого типу (ППП); 

– 200 осіб – молодші інспектори відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ПК). 

Кафедра правової і спеціальної підготовки 

– 7 осіб – інспектори (старші інспектори) відділів охорони кримінально- 

виконавчих установ закритого типу (ППП); 

– 11 осіб – начальники (заступники начальників) відділів охорони 

кримінально- виконавчих установ закритого типу (ППП); 

– 20 осіб – інспектори (старші інспектори) відділів режиму і охорони 

УВП, СІЗО (ППП) -; 

– 8 осіб – персонал територіальних (міжрегіональних) воєнізованих 

формувань ДКВС України (ППП); 

– 3 особи –начальники (заступники начальників) відділів режиму і 

охорони УВП, СІЗО (ППП); 
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– 5 осіб – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

нагляду і безпеки УВП (ППП); 

– 107 осіб – молодші інспектори відділів охорони кримінально-

виконавчих установ закритого типу (ПК); 

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

– 32 особи – начальники варт відділів охорони кримінально-виконавчих 

установ закритого типу (ПК); 

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

– 22 особи – начальники (заступники начальників) відділів охорони 

кримінально- виконавчих установ закритого типу (ПК); 

– 8 осіб – інспектори (старші інспектори) відділів охорони кримінально- 

виконавчих установ закритого типу (ПК); 

– 14 осіб – начальники (заступники начальників) відділів режиму і 

охорони УВП, СІЗО (ПК); 

– 21 особа – особи середнього та старшого начальницького складу відділів 

нагляду і безпеки УВП (ПК); 

– 26 осіб – інспектори (старші інспектори) відділів режиму і охорони 

УВП, СІЗО (ПК); 

– 8 осіб – персонал територіальних (міжрегіональних) воєнізованих 

формувань ДКВС України (ПК). 

Відраховано з різних причин – 36 слухачів. 

 У Хмельницькій філії Академії у 2022 році пройшли навчання 926 

слухачів з числа осіб рядового і начальницького складу ДКВС України за очною 

та дистанційно-очною формами здобуття освіти: первинну професійну 

підготовку пройшли 442 особи, підвищення кваліфікації пройшли 484 особи:  

– 40 осіб молодші інспектори-кінологи відділів режиму і охорони СІЗО та 

відділів охорони УВП, ТТВ (ППП); 

– 8 осіб – старші інспектори з кінології відділів режиму і охорони СІЗО та 

відділів охорони УВП, ТТВ; 

– 46 осіб – чергові помічники начальників УВП, ТТВ, заступники 

чергових помічників начальників УВП, ТТВ (ППП);  

– 10 осіб – чергові помічники начальників УВП, СІЗО, заступники 

чергових помічників начальників УВП, СІЗЗО (ППП); 

– 29 осіб – особи середнього і старшого начальницького складу відділів 

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

УВП, СІЗО та ТТВ (ППП); 

– 188 осіб – молодші інспектори відділів нагляду і безпеки УВП, відділів 

нагляду ТТВ (ППП); 

– 65 осіб – командири відділень – водії відомчої пожежної охорони УВП, 

СІЗО (ППП); 

– 44 особи – начальники відомчої пожежної команди УВП, СІЗО (ППП); 

– 12 осіб особи – середнього і старшого начальницького складу відділів нагляду 

і безпеки УВП та відділів нагляду ТТВ (ППП). 

 Підвищення кваліфікації пройшли 484 осіб наступних категорій посад: 
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– 15 осіб – старші інспектори з кінології відділів режиму і охорони СІЗО 

та відділів охорони УВП, ТТВ (ПК); 

– 82 особи – чергові помічники начальників УВП, ТТВ, заступники 

чергових помічників начальників УВП, ТТВ (ПК);  

– 24 особи – чергові помічники начальників СІЗО, заступники чергових 

помічників начальників СІЗО (ПК); 

– 29 осіб – особи середнього і старшого начальницького складу відділів 

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

УВП, СІЗО та ТТВ (ПК); 

– 260 осіб – молодші інспектори відділів нагляду і безпеки УВП, відділів 

нагляду ТТВ (ПК); 

– 13 осіб – командири відділень – водії відомчої пожежної охорони УВП, 

СІЗО (ПК); 

– 14 осіб – начальники відомчої пожежної команди УВП, СІЗО (ПК); 

– 18 осіб – особи середнього і старшого начальницького складу відділів 

нагляду і безпеки УВП та відділів нагляду ТТВ (ПК); 

– 29 осіб – молодші інспектори-кінологи відділів режиму і охорони СІЗО 

та відділів охорони УВП, ТТВ (ПК). 

На рисунках 2.3 та 2.4 представлені показники проходження первинної 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби в Академії у 2022 році. 

 
 

Рисунок 2.3 – Кількість осіб, які пройшли первинну професійну підготовку та 

підвищення кваліфікації  в філіях Академії у 2022 році 
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Рисунок 2.4 – Кількість осіб, які пройшли первинну професійну підготовку та 

підвищення кваліфікації  в Академії у 2022 році 

 

Для проведення занять з курсантами, студентами, слухачами, аспірантами 

та ад’юнктами в Академії у м. Чернігові використовувалась матеріально-

технічна база, яка розташована на трьох навчальних корпусах з аудиторним 

фондом 44 аудиторії.  

А саме, навчальний корпус № 1 (вул. Гонча 34) має 26 навчальних 

аудиторій (з них 4 лекційних), стрілецький тир, спортивну залу, атлетичну залу, 

борцівську залу та залу рукопашного бою, два лінгафонні кабінети, 

спеціалізовану аудиторію обладнану для викладання дисциплін, пов’язаних з 

доступом до державної таємниці, тренінговий центр, конференц-залу. На 

території корпусу № 1 знаходиться гуртожиток загальною площею 3512,1 м. кв. 

В аудиторіях 305 та 306 розміщені комп’ютерні лабораторії, обладнані 

комп’ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням. 

Функціонує загальна та спеціальна бібліотеки. Медичне обслуговування 

здобувачів вищої освіти проводиться в амбулаторії Академії, яка розміщена в 

приміщенні гуртожитку навчального корпусу № 1. 

Навчальний корпус № 2 (вул. Шевченка 103) має 8 навчальних аудиторій, 

конференц-зал (зала засідань вченої ради), спеціалізовану аудиторію обладнану 

для викладання дисциплін, пов’язаних з доступом до державної таємниці та 

гуртожиток (1506,7 м. кв.). Дві аудиторії кафедри військової підготовки 

знищено під час бойових дій навесні 2022 року. 

Навчальний корпус № 3 (вул. Музична 2а) має 10 обладнаних навчальних 
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аудиторій, лекційну аудиторію, комп’ютерну лабораторію, спортивну та актову 

залу, стадіон.  

Аудиторний фонд обладнаний мультимедійною технікою та доступом до 

мережі Інтернет. 

На території навчальних корпусів функціонують 2 їдальні та буфет, 

спортивні майданчики (на всіх корпусах), клуб.  

Не зважаючи на пошкодження отримані під час бойових дій навесні 2022 

року, навчальний корпус № 2, що знаходиться по вулиці Шевченка, 103, 

використовується для проведення навчальних занять для здобувачів кафедри 

військової підготовки, а також освітніх потреб Інституту підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України. 

Навчальний корпус № 3, розташований по вулиці Музична, 2а, який також 

зазнав пошкоджень під час бойових дій, використовується для освітніх потреб 

факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, 

а також Інституту підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. 

Аудиторний фонд Академії у 2022 році зменшився  на 2 аудиторії 

внаслідок пошкодження завданих бойовими діями. Академія має 44 аудиторії в 

м. Чернігові, з яких 15 – обладнано стаціонарними мультимедійними 

проекторами, також в Академії є 10 переносних мультимедійних проекторів. 

Забезпечення мультимедійним обладнанням становить 56,8 %. 

У Кам’янській філії Академії використовується для навчання 16 

аудиторій, які повністю обладнані стаціонарним та переносним 

мультимедійним обладнанням (100 %).  

Аудиторний фонд Хмельницької філії Академії становить 12 аудиторій, з 

них 9 обладнані стаціонарним мультимедійним обладнанням і 3 переносним 

(100 %).  

Академія у 2022 році забезпечила освітній процес мультимедійним 

обладнанням на 73,6 % виходячи із загального аудиторного фонду, що свідчить 

про забезпечення досягнення цільового показника діяльності Академії, 

визначеного пунктом 2 Контракту з ректором Академії від 06.04.2021, який 

передбачає оснащення мультимедійним обладнанням на кінець 2022 року – 

20 % навчальних аудиторій. 

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 та 

втричі більші ніж цільовий показник визначений пунктом 2 Контракту з 

ректором Академії від 06.04.2021 

 

2.5. Якість підготовки фахівців 

 

Система забезпечення якості вищої освіти в Академії відповідала вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» та Положення про систему забезпечення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%d0%bf%23n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%d0%bf%23n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%d0%bf%23n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%d0%bf%23n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%d0%bf%23n9
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Академією якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення), яке схвалене вченою радою 10.05.2016 (протокол 

№ 7), та затверджене наказом Академії від 27.05.2016 № 212, і складалася з: 

– системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);  

– системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів 

вищої освіти та якості вищої освіти;  

– системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

Так, відповідно до Положення про систему забезпечення Академією якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення), здійснено: 

1) моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм – 03 травня 2022 

року вченою радою Академії 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 2022 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 і освітніх програм, а саме: 

– про внесення змін до Освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 081 в 

Академії (протокол вченої ради №12 від 17.08.2022); 

– про внесення змін до навчальних планів підготовки здобувачів на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 081 денної форми 

навчання 2019 року набору за кошти фізичних, юридичних осіб та заочної 

форми навчання 2018, 2020 років набору за кошти фізичних, юридичних осіб в 

Академії (протокол вченої ради №12 від 17.08.2022); 

– про внесення змін до навчальних планів підготовки магістрів 2021 року 

набору денної та заочної форм навчання, які здобувають вищу освіту на другому 

(магістерському) рівні за спеціальністю 081 «Право» в Академії (протокол 

вченої ради №16 від 31.10.2022); 

– про внесення змін до освітньої програми «Право» для підготовки 

фахівців за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти в Академії Державної пенітенціарної служби (протокол вченої ради №19 

від 27.12.2022); 

– про внесення змін до Типових та Робочих освітніх програм первинної 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації різних категорій персоналу 

ДКВС України (протокол вченої ради №19 від 27.12.2022). 
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З метою належного контролю за проведенням занять, налагодження 

обміну досвідом між науково-педагогічними працівниками Академії та 

вдосконалення освітнього процесу, протягом звітного періоду було 

організовано та проведено 71 відкрите (показове) заняття та 65 

взаємовідвідувань викладачів кафедр. Заходи проводились згідно із 

затвердженими графіками та зафіксовані в записах відповідних журналів. 

Результати проведення занять обговорювались на кафедрах, що відображено у 

протоколах засідань. 

Відповідно до затвердженого 05.10.2022 графіку перевірки навчально-

методичного, дидактичного забезпечення освітнього процесу та організаційної 

документації кафедр Академії у 2022/2023 навчальному році здійснювалася 

перевірка кафедри фізичної підготовки (10-11.10.2022), кафедри психології (06-

07.10.2022), кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права 

(06-07.10.2022), кафедри тактико-спеціальної підготовки (12-13.10.2022), 

кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (14-

17.10.2022), кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу (18-19.10.2022), кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін (20-

21.10.2022), кафедри економіки та соціальних дисциплін (24-25.10.2022), 

кафедри іноземних мов (26-27.10.2022), кафедра підвищення кваліфікації 

персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів  ДКВС 

(28.10.2022), кафедра підвищення кваліфікації персоналу пробації (28.10.2022).  

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

педагогічних працівників та оприлюднення результатів таких оцінювань – 

рейтинг педагогічних та науково-педагогічних працівників розглянуто на 

засіданні вченої ради 27.12.2022. протокол № 19 та розміщено на офіційному 

web-сайті Академії; 

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників: у 2022 році підвищення кваліфікації пройшли 9 

науково-педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації: 

(Кузнєцов О.О., Красковський Є.М., Леоненко О.А., к.пед.н., доцент 

Єрмак С.М., д.філос.н., доцент Співак В.В., Ігнатович Т.З., Черезов Ю.О., 

Ткаченко І.В., Сорокопуд В.Б.); 4 науково-педагогічних працівника Академії 

пройшли наукове стажування на базі закладів вищої освіти в тому числі за 

кордоном (Республіка Польща, Чехія, Фінляндія,) та отримали відповідний 

сертифікат (Разумейко Н. С., Мірошниченко О. М., Шендерук О. Б., 

Виноград О. В.). 

В Академії 32 науково-педагогічні працівника володіють сертифікатом 

знання з іноземних мов рівня В2. У 2022 році Мірошниченко О.А. підтвердила 

свої знання та отримала відповідний сертифікат. 

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, здобувачам вищої освіти та слухачам курсів підвищення кваліфікації 

надано доступ до фонду наукової бібліотеки, до мережі Інтернет, комп’ютерних 
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класів, читальних залів, друкарської та копіювальної техніки; 

5) забезпечення інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом – в Академії працює сектор дистанційного навчання 

навчального відділу, який забезпечує надання освітніх послуг шляхом 

застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

відповідно до державних стандартів освіти. Для налагодження взаємодії 

використовувалися засоби електронного зв’язку, створювалися кафедральні 

групи у месенджерах та соціальних мережах. Навчання здобувачів вищої освіти 

та слухачів курсів підвищення кваліфікації було організовано з використанням 

платформ ZOOM, Skype, Googlе Classroom, Всеосвіта, Moodle, Coursera. 
6) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації - на офіційному web-сайті Академії розміщені 
освітні та освітньо-наукові програми, положення, що визначені Законом 
України «Про вищу освіту», Кодекс Академічної доброчесності, договори на 
проведення практики студентів Академії (бакалаврський рівень) та договори на 
проведення практики студентів Академії (магістерський рівень), Правила 
поведінки здобувача вищої освіти в Академії, відомості про освітні програми 
Академії, 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 і здобувачів 
вищої освіти - відповідно до «Положення про академічну доброчесність в 
Академії», «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних робіт на академічний плагіат Академії» та інших нормативно-
правових актів, проводилися дні «академічної доброчесності», здійснювалося 
підписання кожним учасником освітнього процесу «Декларації про дотримання 
академічної доброчесності учасника освітнього процесу Академії», 
проводилася технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних 
засобів Unicheck на основі договору від 04.03.2021 № 1-76 між Академією 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; 

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, 
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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 начальників (завідувачів) кафедр на вченій раді; 
– опитування учасників освітнього процесу; 
– перевірки готовності навчально-методичної документації згідно з 

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. 

 



 24  

Таблиця 2.3 – Показники якості навчання курсантів, студентів та слухачів 

першого (бакалаврського) рівнів та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної 

форми навчання за результатами складання заліково-екзаменаційних сесій у 2021/2022 

навчальному році 

 

Юридичний факультет 

навчальний курс якість (%) 

Загальна якість навчання –

71,5 % 

І курс 70,8 

ІІ курс 70,6 

ІІІ курс 71,2 

ІV курс 73,3 

Факультет пробації 

навчальний курс якість (%) 

Загальна якість навчання –

76,1 % 

І курс 73,2 

ІІ курс 74,5 

ІІІ курс 76 

ІV курс 80,6 

Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

навчальний курс якість (%) 

Загальна якість навчання – 

69 % 

І курс 76 

ІІ курс 69 

ІІІ курс 64 

ІV курс 67 

Відділ магістратури 

навчальний курс якість (%) Загальна якість навчання – 

84,4 І курс 84,4 

Загальний показник якості – 75,3 % 

 
Таблиця 2.4 – Показники якості навчання студентів та слухачів першого 

(бакалаврського) рівнів та другого (магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми 

навчання за результатами складання заліково-екзаменаційних сесій у 2021/2022 

навчальному році 

 
Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

навчальний курс якість (%) 

Загальна якість навчання – 

59,8 % 

І курс 69 

ІІ курс 63 

ІІІ курс 59 

ІV курс 56 

V курс 52 

Відділ магістратури 

навчальний курс якість (%) Загальна якість навчання – 

78,4 % І курс 78,4 

Загальний показник якості – 69,1 % 

 

У 2022 році Академією було здійснено випуск 337 молодих фахівців.  

Зокрема, 04 лютого 2022 року відбувся випуск на якому документи про 

вищу освіту отримали 22 молодих фахівця денної форми навчання, з яких:  

– диплом «магістра» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

отримали 13 фахівців, з них 1 диплом з відзнакою; 
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– диплом «магістра» за спеціальністю 081 «Право» отримали 8 фахівців, з 

них 1 диплом з відзнакою; 

– диплом «магістра» за спеціальністю 053 «Психологія» отримав 1 

фахівець. 

За заочною формою навчання дипломи отримали 132 молодих фахівця, з 

яких:  

– диплом «магістра» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

отримали 27 фахівців; 

– диплом «магістра» за спеціальністю 081 «Право» отримав 71 фахівець, 

з них 3 дипломи з відзнакою; 

– диплом «магістра» за спеціальністю 053 «Психологія» отримали 9 

фахівців, з них 2 дипломи з відзнакою; 

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 081 «Право» отримали 25 

фахівців. 

14 квітня 2022 року на базі Територіально відокремленого відділення 

«Хмельницька філія Академії» відбувся достроковий випуск бакалаврів 

(курсантів) денної форми навчання, дипломи отримали 96 випускників, з яких:  

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

отримали 79 фахівців, з них 2 з відзнакою в навчанні; 

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 053 «Психологія» отримали 8 

фахівців; 

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 051 «Економіка» отримали 9 

фахівців, з них 2 з відзнакою в навчанні.  

14 травня 2022 року відбувся достроковий випуск бакалаврів (студентів) 

денної форми навчання та слухачів і студентів заочної форми навчання, 

дипломи отримали 87 випускників, з яких:  

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 

отримали 14 фахівців; 

– диплом «бакалавра» за спеціальністю 081 «Право» отримали 32 

студенти денної форми та 41 випускник заочної форми навчання. 

За результатами випусків кількість відмінників, які отримали диплом з 

відзнакою у навчанні, складає 11 чоловік (3 %): 

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – 4 чол.; 

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти – 7 чол. 

Результати складання вступних випробувань за технологією ЗНО для 

вступу до магістратури.  

Через воєнні дії в Україні традиційні вступні випробування до 

магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) у 2022 році було скасовано. Натомість, відповідно до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, вступники 

в магістратуру проходили такі випробування: 
– магістерський комплексний тест (МКТ) – для вступу на спеціальність 

081 «Право»; 
– магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – для вступу 

на спеціальність 053 «Психологія»; 
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– для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» вступних 

випробувань за технологією ЗНО у 2022 році не було передбачено. 
У період з 27 червня до 18 липня 2022 року включно працівниками відділу 

магістратури Академії здійснювалась реєстрація вступників для (МКТ/МТНК). 

Для складання МКТ та МТНК в 2022 році для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра, відділом магістратури було зареєстровано 91 особа. Успішно пройшли 

випробування тільки 82 особи (90,1 %). Не з’явились для 

складання МКТ/МТНК 9 осіб (9,9 %); Не склали МКТ/МТНК – 0 осіб (0,0 %). 
Одним з вагомих напрямків забезпечення якості освітнього процесу в 

Академії стало виконання рекомендацій отриманих від Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО), отриманих під 

час акредитації освітніх програм «Правоохоронна діяльність» й «Економіка» на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та «Право» й «Психологія» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. Рекомендації НАЗЯВО та 

виконані Академією заходи наведені в таблиці 2.5. 
 

Таблиця 2.5 – Рекомендації НАЗЯВО  
 

Рекомендації Виконані заходи 

Систематично ураховувати 

рекомендації стосовно 

запровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості та рішення щодо 

гуманітарної складової освітнього 

процесу і дотримання мовного 

законодавства, оприлюднені на 

офіційному вебсайті НАЗЯВО. 

В освітніх програмах Академії повною мірою 

передбачена гуманітарна складова, мовне 

законодавство в освітньому процесі неухильно 

виконується. 

Запровадити в автоматизовану 

систему управління освітнім 

процесом. 

В ЗВО здійснюється використання платформи 

Moodle, електронних відомостей та журналів. 

Продовжити роботу щодо 

облаштування матеріально-технічної 

бази, придатної для забезпечення 

освітніх потреб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення. 

В Академії створений сприятливий освітній 

простір для всіх здобувачів вищої освіти. 

Приміщення Академії повністю відповідають 

потребам осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Вдосконалити формулювання питань, 

призначених для опитування 

здобувачів освіти та роботодавців, з 

метою виявлення конкретних 

недоліків ОП, та розроблення 

конкретних заходів щодо її 

вдосконалення. 

Опитування здобувачів здійснюються через 

електронні форми, які постійно вдосконалюються 

виходячи з пропозицій учасників освітнього 

процесу та потреб освітньої діяльності Академії. 

Оптимізувати інтерфейс та навігацію 

веб-сайта ЗВО, розширити зміст 

сторінок структурних підрозділів, що 

дозволить здобувачам вищої освіти 

отримати більш розгорнуту 

інформацію про ЗВО та певну ОП. 

 

На веб-сайті Академії розміщену вичерпну 

інформацію про освітні програми, нормативну 

базу та перебіг освітнього процесу. Побажання 

експертних груп щодо розміщення окремих 

документів враховані. 
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Закінчення таблиці 2.5 

 

Рекомендації Виконані заходи 

Провести роботу з викладачами ОП у 

напрямі усвідомлення ідей та 

принципів політики академічної 

доброчесності, а також визначення 

відповідальності за її порушення. 

Науково-педагогічні працівники Академії в 

достатній мірі повідомлені про принципи 

академічної доброчесності, а також з 

відповідальністю за її порушення. 

Контролювати відповідність 

академічної та професійної 

кваліфікації викладачів дисциплінам. 

Навчальне навантаження викладачів планується у 

відповідності з їх професійною кваліфікацією та 

науковою діяльністю. 

Удосконалити процедури визнання 

результатів навчання, одержаних у 

неформальній освіті, на рівні 

визнання окремих тем в освітніх 

компонентах. Інформувати 

здобувачів про можливість 

перезарахування результатів, 

одержаних у неформальній освіті в 

силабусах або в інший зручний для 

ЗВО спосіб. 

Згадане питання повністю врегульоване 

відповідним положенням яке розміщене на сайті 

ЗВО для ознайомлення здобувачами вищої освіти. 

 

Аспірантура (ад’юнктура) 

Відповідно до наказів по Академії від 12.09.2022 № 364/ОД, від 26.10.2022 

№ 510/ОД, та 26.10.2022 № 511/ОД до ад’юнктури (аспірантури) Академії було 

зараховано 20 осіб (таблиця 2.6) та призначено наукових керівників з числа 

науково-педагогічних працівників кафедр Академії (витяги з протоколів від 

12.09.2022  № 10 та від 25.10.2022  № 15 засідання кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології, витяг з протоколу від 24.10.2022 

№ 13 кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу; 

витяги з протоколів від 24.10.2022 № 13 засідання кафедри теорії та історії 

держави і права, конституційного права). 
 

Таблиця 2.6 – Кількість зарахованих на навчання до ад’юнктури (аспірантури) у 

2022 році 

 

На денну форму навчання за 

рахунок видатків державного 

бюджету  

На заочну форму 

навчання за рахунок коштів 

юридичних, фізичних осіб  

На денну форму 

навчання за рахунок коштів 

юридичних, фізичних осіб  

4-особи 15 осіб 1 особа 

 

Станом на 01.12.2022 в ад’юнктурі (аспірантурі) навчається 71 здобувач 

вищої освіти ступеня доктора філософії, які успішно виконують освітньо- 

наукову програму за спеціальністю 081 «Право» (таблиця 2.7), із них – 21 

працівники Академії. 
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Таблиця 2.7 – Контингент ад’юнктів (аспірантів) 

 

 1 курс 

(2022 рік вступу) 
2 курс 

(2021 рік вступу) 
3 курс 

(2020 рік вступу) 
4 курс 

(2019 рік вступу) 
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

Група ФП-511 ЗФП-

611 
ФП-521 ЗФП-

621 
ФП-531 ЗФП-

631 
ФП-541 ЗФП-

641 
Контингент 4 1 15 1 18 2 12 1 13 
Всього 20 19 14 14 
Академічна 

відпустка 
 

4 
Загальна 

кількість 

аспірантів 

 

71 

 

На підставі протоколу засідання кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу від 24.10.2022 р. № 13, було прийнято рішення 

затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи 

ад’юнктам та аспірантами 1-4-го року навчання за 2021/2022 навчальний рік та 

визнали їх виконаними у повному обсязі. 

На підставі протоколу засідання кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології від 25.10.2022 р. № 15 взявши до уваги стан 

виконання індивідуальних планів наукової роботи 2021/2022 навчальний рік та 

результати наукових досліджень затвердили звіти про виконання індивідуальних 

планів наукової роботи та визнали їх виконаними у повному обсязі у ад’юнктів 

та аспірантів 1-4-го року навчання. 

На підставі протоколу засідання кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права від 24.10.2022 р. № 13, взявши до уваги стан виконання 

індивідуального плану наукової роботи за 2021/2022 навчальний рік та 

результати наукових досліджень, затвердили звіти аспірантів 1-4-го року 

навчання, які навчається за освітньо-науковою програмою підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 081 «Право» та визнали їх виконаними у повному 

обсязі. 

Відповідно до наказу № 527/ОД від 31.10.2022 року за результатами 

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» були відраховані 11 аспірантів 

4-го курсу заочної та денної форм навчання за рахунок коштів фізичних осіб у 

зв’язку із закінченням терміну навчання. Кількісні показники ефективності 

наведені в таблиці 2.8.  

Аспіранти, ад’юнкти першого, другого, третього та четвертого року 

навчання протягом року проводили наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом наукової роботи, результатом яких стала участь у 89 конференціях, 

тренінгах, вебінарах різного рівня, написання 63 фахових статей та 2 статті 

Scopus/Web of science.  

Аспірант четвертого року навчання Нестеренко В.В. брав активну участь у 

процедурах забезпечення якості вищої освіти як експерт з акредитації освітніх 
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програм. 
 

Таблиця 2.8 – Кількісні показники ефективності діяльності ад’юнктури (аспірантури) 
 

Кількість аспірантів, які отримали дозвіл (рішення вченої ради від 30.11.2022 р., 

протокол № 18) достроково виконати освітню складову  
2 

Кількість робіт, які знаходяться на рецензуванні у наукових керівників 5 

Кількість аспірантів, які готуються отримати висновки про наукову новизну та 

захистити результати наукових досліджень у разових спеціалізованих вчених 

радах Академії до кінця 2022 року 

6 

Кількість аспірантів, які мають право після закінчення аспірантури (в 2022 році) 

подати дисертаційне дослідження для отримати висновку про наукову новизну 

та захистити результати наукових досліджень в Академії (відповідно до 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 

«Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії») 

15 

 

2.6. Кафедра військової підготовки  
 

В Академії четвертий рік здійснює навчання офіцерів запасу кафедра 

військової підготовки громадян України, яка утворена відповідно до спільного 

наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України від 20.02.2018 № 77/168/432/5 «Про утворення 

кафедр військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби та 

Приазовського державного технічного університету» та готує військових 

фахівців для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових 

формувань за військово-обліковою спеціальністю: «Бойове застосування 

механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів». Станом на 

сьогоднішній день на кафедрі проходять військову підготовку курсанти та 

студенти Академії, студенти інших закладів вищої освіти міста Чернігова, а 

також громадяни України, які здобули або здобувають освітній рівень не нижче 

бакалавра та виявили бажання на добровільних засадах проходити військову 

підготовку. Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти фізичних 

(юридичних) осіб на протязі двох років.  

На кафедрі проходять військову підготовку 192 громадянина. 57 осіб 

після проходження навчального збору, успішного складання випускного 

екзамену та Військової присяги на вірність Українському народові атестовані 

до присвоєння первинного офіцерського звання «молодший лейтенант запасу». 

Всього за час існування військова кафедра підготувала та випустила 260 

офіцерів для Збройних Сил України. 30 слухачів з різних поважних причин не 

змогли пройти навчальний збір і відповідно до додаткових угод термін їх 

навчання (проходження навчального збору) їм було продовжено на один рік. З 

них чотирьом слухачам присвоєно первинне офіцерське звання «молодший 

лейтенант» за поданнями командирів частин, в яких громадяни, які навчалися 

на кафедрі, проходять військову службу за мобілізацією. 

Незважаючи на складну ситуацію, що склалась в країні взагалі та в регіоні 
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зокрема, у взаємодії з центрами комплектування та соціальної підтримки 

регіонів України кафедра військової підготовки своєчасно провела призов 

громадян на навчальний збір, спільно з підрозділами Академії та використанням 

її матеріально-технічної бази організувала його проведення та здійснила випуск 

офіцерів запасу. 

У 2022 році замовлення на підготовку громадян за програмою підготовки 

офіцерів запасу відповідно до наказу Міністерства оброни України від 

26.07.2022 № 17 ДСК «Про затвердження Переліку військово-облікових 

спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу, обсягів підготовки за ними в 2022/2023 

навчальному році, та організацію цієї підготовки» складає 150 осіб. За 

результатами основного та додаткового конкурсних відборів для навчання на 

першому курсі було зараховано 67 осіб. На другому курсі продовжують 

навчання 125 слухачів, з яких 4 особи проходять військову службу за 

мобілізацією в частинах та підрозділах Збройних Сил України та територіальної 

оборони і приймали участь в бойових діях по обороні міста Чернігова. 

За наявною інформацією станом на сьогоднішній день 22 випускники 

кафедри різних років випуску проходять службу в Збройних Силах України на 

різних посадах та приймають безпосередню участь у відсічі збройної агресії 

російської федерації проти України.  

Стан навчальної та матеріально-технічної бази кафедри. 

Навчальна та матеріально-технічна база кафедри складається з будівель, 

приміщень та майна, що відноситься до фондів Академії, а також військово-

технічного майна, що передане кафедрі Міністерством оборони України у 

тимчасове користування для здійснення військової підготовки громадян за 

відповідною військово-обліковою спеціальністю. Внаслідок нанесення 

авіаційного удару по території навчального корпусу № 2 з гуртожитком 

Академії приміщення кафедри зазнало значних пошкоджень, що унеможливлює 

його подальше використання, а сховище, в якому зберігався ваговий макет БТР-

70, вузли і агрегати до бойових машин повністю зруйноване. Але більшість 

майна, службової документації та бібліотечного фонду кафедри було 

збережено, що надало можливість продовжувати освітній процес з військової 

підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, провести з ними 

навчальний збір та здійснити їх випуск, а також провести заходи з набору нових 

слухачів.  

З метою забезпечення умов для здійснення освітньої діяльності на кафедрі 

з підготовки офіцерів запасу рішенням ректора Академії задіяні аудиторії та 

приміщення навчального корпусу № 2. Організація та проведення занять з 

громадянами проводиться за змішаною формою навчання. За результатами 

роботи комісії під керівництвом головного інспектора Головної інспекції 

Міністерства оборони України з питань військової освіти контр-адмірала 

Тарана Д. Г. кафедра визнана спроможною виконувати поставлені перед нею 

завдання, наявна матеріально-технічна база дозволяє забезпечити проведення 

освітнього процесу з підготовки офіцерів запасу з визначеної військово-

облікової спеціальності. 
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Розділ 3  

Науково-дослідна діяльність Академії  

 
 

3.1. Кадровий склад наукових та науково-педагогічних працівників 

Академії  

 

Належна якість підготовки фахівців та проведення науково-дослідної 

роботи забезпечується кадровим складом наукових та науково-педагогічних 

працівників Академії відповідно до ліцензійних умов та державних вимог до 

акредитації спеціальностей (напрямів). 

В Академії працюють 139 наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників (134 – за основним місцем роботи, 5 – за зовнішнім сумісництвом), 

з них: 4 особи мають почесні звання України; 16 докторів наук; 45 кандидатів 

наук; 9 професорів; 38 доцентів; 1 старший дослідник; 4 кандидати наук 

(Хмельницька філія Академії); 2 доценти (Хмельницька філія Академії); 3 

кандидати наук (Кам’янська філія Академії); 1 доцент (Кам’янська філія 

Академії). 
 

3.2. Показники наукової діяльності 
 

Наукову роботу персоналу Академії у 2021/2022 навчальному році було 

організовано відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Статуту 

Академії, Концепції розвитку наукової діяльності в Академії на 2022–

2026 роки, Положення про організацію освітнього процесу в Академії, рішень 

вченої ради Академії, наказів та розпоряджень ректора Академії, Положення 

про відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії, 

Положення про наукові (предметні, проблемні) гуртки курсантів, слухачів і 

студентів Академії та плану науково-дослідної роботи й плану основних заходів 

Академії. Наукову діяльність було спрямовано на підвищення наукового 

потенціалу Академії, представлення її на міжнародному рівні, а також розвиток 

наукового та міжнародного співробітництва в різних галузях наук (право, 

освіта, соціальні та поведінкові науки) за пріоритетними напрямами 

реформування і функціонування ДКВС України. 

Наукові видання «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» та 

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

включено 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» (науковий журнал Академії ДПтС 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» http://sjlaw.academysps.edu.ua та 

http://sjlaw.academysps.edu.ua/an/home;  науковий журнал Академії ДПтС 

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

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

Наказом МОН України від 23.12.2022 № 1166 було  науковий журнал 

Академії «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 

http://sjcriminal.academysps.edu.ua/ було включено до Переліку наукових 

фахових видань України категорії «Б». 

У 2022 році було опубліковано наукових статей: 

– «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» – 30 статей (3 журнали); 

– «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові 

науки» – 34 статті (2 журнали); 

– «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» – 20 статей 

(2 журнали). 

Наказом Академії затверджено Концепцію наукової діяльності Академії 

на 2022-2026 роки (розглянуто вченою радою Академії, протокол № 1 від 

13.01.2022; затверджено наказом ректора Академії від 17.01.2022 № 20/ОД), 

якою визначені пріоритети наукової діяльності. 

Підготовлені звіти до Державної наукової установи «Український 

інститут науково-технічної експертизи і інформації» про виконання тематики 

науково-дослідних робіт що пройшли державну реєстрацію і виконувалися 

протягом 2017-2021 рр. 

У Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної 

експертизи і інформації», у травні 2022 року, пройшли державну реєстрацію 

нові теми за якими буде здійснюватися науково-дослідна робота протягом 

наступних п’яти років (2022-2026 рр.) (таблиця 3.1). 
 

Таблиця 3.1 – Тематика наукових досліджень, що виконується науково-

педагогічними працівниками кафедр Академії 

 

Тематика НДР 
Номер державної 

реєстрації 
Виконавці 

Проблеми публічного та приватного 

права 

№ 0122U002485 Кафедра 

адміністративного, 

цивільного та 

господарського права і 

процесу 

Проблеми запровадження та 

застосування кримінально-правових 

засобів реагування в умовах 

реформування законодавства України 

про публічно-правову 

відповідальність 

№ 0122U002480 Кафедра кримінального, 

кримінально- виконавчого 

права та кримінології 

Правовий та соціальний захист 

персоналу Державної кримінально- 

виконавчої служби України 

№ 0122U002481 Кафедра теорії та історії 

держави і права, 

конституційного права 

Тактико-спеціальні засади 

забезпечення безпеки в Державній 

кримінально-виконавчій службі 

України 

№ 0122U002482 Кафедра тактико-

спеціальної підготовки 
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Закінчення таблиці 3.1 

 

Тематика НДР 
Номер державної 

реєстрації 
Виконавці 

Соціогуманітарний та економічний 

(економіко-адмініструвальний) 

ландшафти України в контексті 

євроінтеграційних процесів 

№ 0122U002487 Кафедра економіки та 

соціальних дисциплін, 

кафедра іноземних мов 

Теоретико-методологічні засади 

формування професійної 

компетентності персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України 

№ 0122U002484 Кафедра педагогіки та 

гуманітарних дисциплін 

Особливості психологічного здоров’я 

особистості в умовах невизначеності 

№ 0122U002486 Кафедра психології 

Новітні технології професійно-

прикладної фізичної підготовки 

№ 0122U002484 Кафедра фізичної 

підготовки 

Правові та психолого-педагогічні 

аспекти безпечної діяльності органів 

та установ виконання покарань 

№ 0122U002478 Кафедра правової та 

спеціальної підготовки 

Територіально 

відокремленого відділення 

«Кам’янська філія Академії 

ДПтС» 

Основи професійної діяльності 

персоналу Державної кримінально- 

виконавчої служби України та 

розвиток службової кінології 

№ 0122U002479 Кафедра кінології та 

спеціальних дисциплін 

Територіально 

відокремленого відділення 

«Хмельницька філія 

Академії ДПтС» 

 

У 2022 році було підготовлено та видано друком всього 654 наукових 

публікацій, з них: 39 – монографій, навчальних та навчально методичних 

посібників, підручників; 27 – статей у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus, або Web of Science Core Collection, фахові видання 

категорії «А»; 7 – іноземних наукових видань; 186 – фахових видання категорії 

«Б»; 24 – інших наукових видання; 371 – наукові праці апробаційного характеру.  

Кількість наукових публікацій працівників Академії у періодичних 

виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science Core 

Collection збільшилась на 3 % у порівнянні з 2021 роком (26 публікацій) та 

загальна кількості публікацій (окрім Scopus, або Web of Science Core Collection) 

на 42 % за відповідними показниками 2020 року (441 публікація). Зазначені 

цифри вказують на виконання вимог пункту 2 (№№ 7, 10) Контракту з 

ректором Академії від 06.04.2021 року. 

Науково-методичною радою Академії у 2022 році проведено 18 засідань, 

на яких розглянуто 111 документів різного характеру. У звітному періоді 

проведено 19 засідань вченої ради Академії, на яких було розглянуто документи 

різного характеру. Вченою радою розглянуто 18 положень, які стосувалися 

освітньої, наукової, фінансової діяльності та функціонування роботи 

структурних підрозділів тощо. За 2022 рік ухвалено 310 рішень, які вводилися 
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в дію наказом ректора, при цьому визначалися відповідальні та терміни 

виконання. Рішення вченої ради Академії, термін яких припадав на 2022 рік, 

виконані в повному обсязі. 

Працівники Академії у 2022 році 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 Республіці Польща, Чехії, Фінляндії. 

Відповідно до плану основних заходів, в 2022 році було проведено 54 

наукові заходи, із них: 6 науково-практичних конференцій, 14 науково 

практичних семінарів, 9 круглих столів, 2 інтерактивних заходи, 4 тематичних 

заходи, 3 дискусійних майданчика (дебати), 3 робочі зустрічі, 5 виїзних занять і 

тренінгів, 4 майстер класи (вебінари), 4 інших заходів, а саме: 

науково-практичні конференції (6): 

– 10.06.2022 р. – міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

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

наук – 2022» (Академія);  

– 17.06.2022 р. – ІХ заочна Всеукраїнська науково-практична конференція 

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

соціальної держави» (Академія); 

– 30.06.2022 р. – міжнародна онлайн конференція «Роль Конституційного 

Суду України в реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі» (наукова бібліотека 

Академії); 

– 20.10.2022 р. – міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-психологічні та гуманітарні виміри безпеки життєдіяльності» на 

базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (кафедра 

педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії);  

– 04.11.2022 р. – ІІ Міжнародна науково-практичну конференція 

«Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи» (Академія); 

– 02.12.2022 р. – Х заочна Всеукраїнська науково-практична конференція 

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

соціальної держави» (Академія); 

науково-практичні семінари (14): 

– 05.05.2022 р. – «Медіація як перспективний напрямок врегулювання 

спорів» (кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 06.05.2022 р. – «Ювенальна юстиція: теорія та практика» (кафедра 

психології Академії); 

– 06.05.2022 р. – «Виховання неповнолітніх правопорушників в Україні» 

(кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 09.05.2022 р. – «Профілактика соціально обумовлених захворювань» 

(кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 13.05.2022 р. – «English and smart education» (кафедра іноземних мов 

Академії ДПтС; кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 

кафедра германської філології та методики її викладання Ніжинського 

http://academysps.edu.ua/sistema-vihovannya-nepovnolitnih-pravoporushnikiv-v-ukraini/
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університету імені Миколи Гоголя Н. Талавіра; кафедра педагогіки, методики 

викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій 

Київського національного лінгвістичного університету; Навчально-науковий 

інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 

– 31.05.2022 р. – «Т. Г. Шевченко: особистість і світ» (кафедра педагогіки 

та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 27.06.2022 р. – «Процесуальні та матеріальні аспекти реалізації прав 

людини в рамках виконання деяких видів сімейно-правових договорів» 

(кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу 

Академії); 

– 04.07.2022 р. – «Проблеми та тенденції розвитку інституту глави 

держави в Україні» (кафедра теорії та історії держави і права, конституційного 

права Академії); 

– 27.09.2022 р. – «Роль віктимної поведінки у механізмі вчинення 

злочину» (кафедра підвищення кваліфікації персоналу органів, установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України Інституту підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України Академії); 

– 18.10.2022 р. – «Покрова Пресвятої Богородиці в історії української 

культури та українського війська» (кафедра економіки та соціальних дисциплін 

Академії); 

– 11.11.2022 р. – «Українська мова –генетичний код нації» (кафедра 

педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 25.11.2022 р. – «Щодо формування культури, етичних норм поведінки 

персоналу ДКВС України» (кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін 

Академії); 

– 25.11.2022 р. – «Психологічні аспекти протидії насильства та 

жорстокості» (кафедра психології Академії); 

– 01.12.2022 р. – «Роль інституту омбудсмана в дотриманні законності під 

час виконання кримінальних покарань: практика України та зарубіжний досвід» 

(кафедра підвищення кваліфікації персоналу пробації Інституту підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України Академії); 

круглі столи (9): 

– 07.04.2022 р. – «Психологія російсько-української війни: внутрішній 

погляд» до Всеукраїнського дня психолога (кафедра психології Академії); 

– 02.05.2022 р. – «Актуальні напрямки вдосконалення освіти дорослих» 

(кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 18.05.2022 р. – «Адміністративні засади забезпечення безпеки 

персоналу ДКВС України у воєнний час» (кафедра адміністративного, 

цивільного та господарського права та кафедра тактико-спеціальних дисциплін 

Академії); 

– 17.06.2022 р. – «Проблеми дотримання трудових і соціальних прав 

засуджених та ув’язнених за умов реформування пенітенціарної системи в 

Україні» (кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права 

Академії); 
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– 07.07.2022 р. – «Пантеон національної пам’яті. Могила гетьмана Кирила 

Розумовського в Батурині» (кафедра економіки та соціальних дисциплін 

Академії); 

– 11.11.2022 р. – круглий стіл, присвячений Дню утворення Євросоюзу 

(кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права Академії); 

– 22.11.2022 р. – міжкафедральний круглий стіл та тренінг 

«Комунікативні технології у правоохоронній діяльності» (кафедра педагогіки та 

гуманітарних дисциплін Академії, кафедра підвищення кваліфікації персоналу 

органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС і кафедра 

підвищення кваліфікації персоналу пробації Інституту підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії); 

– 25.11.2022 р. – «Знати. Пам’ятати. Дбати. Диктатори проти народів», 

присвячений трагічним наслідкам діяльності Й. Сталіна та А. Гітлера – 

Голодомору 1932-1933 рр. та Голокосту єврейського народу під час Другої 

світової війни (кафедра економіки та соціальних дисциплін Академії); 

– 25.11.2022 р. – міжкафедральний круглий стіл «Україна в русі до 

європейського правового простору: проблеми та перспективи» (кафедра 

адміністративного, цивільного та господарського права, кафедра економіки та 

соціальних дисциплін Академії); 

інтерактивні заходи на базі Академії (2): 

– 26.09.2022 р. – «Парад європейських мов» (кафедра іноземних мов 

Академії); 

– 28.11.2022 р. – інтерактивне заняття з іноземної мови з використанням 

мультимедійних технологій (кафедра іноземних мов Академії); 

тематичні заходи (4): 

– 18.02.2022 р. – онлайн-дискурс «Медіаграмотність – основа 

інфобезпеки» (сектор зв’язків із ЗМІ та громадськістю Академії); 

– 20.05.2022 р. – онлайн-захід «Наука у воєнний час: інноваційний і 

технологічний розвиток для здобуття перемоги та відновлення України», 

присвячений Дню науки (Міністерство освіти і науки України, відділ наукової 

діяльності та міжнародного співробітництва Академії); 

– 12.10.2022 р. – онлайн-засідання Спілки рад молодих вчених, 

присвячений підготовці до ІІІ Всеукраїнського форуму рад молодих вчених 

(Наукове товариство Академії); 

– 17.11.2022 р. – «Конференція ідей» до Всесвітнього дня філософії 

(кафедра економіки та соціальних дисциплін Академії); 

дискусійні майданчики (дебати) на базі Академії (3): 

– 11.10.2022 р. – «Профілактика наркоманії серед неповнолітніх 

засуджених» (кафедра підвищення кваліфікації персоналу органів, установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України Інституту підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України Академії); 

– 13.10.2022 р. – «Право на керування автомобілем з 16 років: за та проти» 

(кафедра адміністративного, цивільного та господарського права і процесу, 

кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права, Наукове 

товариство Академії); 
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– 17.11.2022 р. – «Усиновлення трансгендерами: за та проти» (кафедра 

теорії та історії держави і права, конституційного права, кафедра педагогіки та 

гуманітарних дисциплін, Наукове товариство Академії); 

робочі зустрічі (3): 

– 27.01.2022 р. – участь в моніторинговому визіти НМП за дорученням 

Уповноваженого ВРУ з прав людини місць несвободи у Чернігівській області» 

(кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права Академії); 

– 28.01.2022 р. – Zoom зустріч психологів за координацією Міжнародної 

асоціації групової психотерапії та групових процесів (International Association 

for Group Psychotherapy and Group Processes/IAGP) (кафедра психології 

Академії); 

– 29.08.2022 р. – робоча зустріч в рамках підписаного меморандуму про 

співпрацю з директоркою Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 

області Іриною Протченко та заступником директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

Олесею Пирковською (кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін 

Академії); 

виїзні заняття й тренінги (5): 

– 22.02.2022 р. – тренінг для розробників та рецензентів тестових завдань 

(кафедра психології Академії); 

– 25.07.2022 р. – 29.07.2022 р. – участь в Антикорупційній школі НАБУ 

2022 а підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (студент 3 курсу Академії 

Дмитро Дегтяр); 

– 08.08.2022 р. – 19.08.2022 р. – стажування в офісі НАБУ (студент 3 курсу 

Академії Дмитро Дегтяр); 

– 15.08.2022 р. – 19.08.2022 р. – участь у Літній школі молодого науковця 

3.0 Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (кафедра 

теорії та історії держави і права, конституційного права Академії); 

– 25.08.2022 р. – 29.08.2022 р. – участь у Літній школі в межах програми 

Представництва Європейського Союзу в Україні EU Study Days (курсантка 4 

курсу юридичного факультету Академії Дар’я Хоменко); 

– 12.10.2022 р. – тренінг за темою «Розвиток англомовних і 

лінгвокультурних компетентностей з використанням можливостей сайту 

«Breaking News» (кафедра іноземних мов Академії); 

майстер-класи (вебінари) (4): 

– 31.01.2022-03.02.2022 р. – «Галузевий контекст акредитації: 

міжнародний досвід» (Національне агенство та Агенство забезпечення якості, 

Британська Рада) (кафедра теорії та історії держави і права, конституційного 

права Академії); 

– 17.02.2022 р. – «Practical Tips for EdTech in Higher Education» (British 

Council/Британська Рада) (кафедра теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії); 

– 12.05.2022 р. – «Особливості розгляду судових справ в умовах воєнного 

стану» (кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права 

Академії); 
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– 24.05.2022 р. – «Osoby pokrzywdzone przed MTK: sytuacja Ukraina» 

(м. Варшава) (кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права 

Академії); 

інші заходи (4): 

– 13.01.2022 р. – участь у міжнародному семінарі «Актуальні проблеми 

забезпечення якості освіти в ЗВО із специфічними умовами навчання» 

(НАЗЯВО; кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права 

Академії); 

– 26.05.2022 р. – 06.06.2022 р. – участь в проєкті міжнародної академічної 

підтримки «Freedom of education», за координацією кафедри національного, 

міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного 

університету (відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва; 

кафедра іноземних мов Академії); 

– 30.08.2022 р. – участь у презентації Державної науково-технічної 

бібліотеки України «Національна електронна науково-інформаційна система 

URIS» (кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії); 

– 03.11.2022 р. – 04.11.2022 р. – І місце в VIII Міжнародному 

студентському саміті «Права людини та глобальна безпека» (Наукове 

товариство Академії). 

На виконання укладених договорів про співробітництво, двостороннє 

співробітництво, меморандуми про співпрацю, Академія взаємодіяла з: 

– 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; 

– 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; 

– 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 

Міністерства юстиції України; 
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– Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним 

центром МВС України; 

– Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда 

Юзькова; 

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

– ТОВ «Антиплагіат»; 

– Національним університетом «Одеська морська академія»; 

– Чернігівським інститутом імені Героїв Крут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональної Академії управління 

персоналом»; 

– Вищим навчальним закладом «Університет імені Альфреда Нобеля»; 

– Вищою технічною школою в Катовіцах (Республіка Польща); 
– Інститутом психології Люблінського католицького університету Іоана 

Павла ІІ (Республіка Польща); 
– Костанайською академією МВС Республіки Казахстан імені Шракбека 

Кабилаєва (Республіка Казахстан); 
– Мережею європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки; 
– Alinea International Ltd. в рамках реалізації проєкту «Супровід урядових 

реформ в Україні» (SURGe). 
У свою чергу, на подальший розвиток наукового співробітництва 

міжнародного та національного рівнів, у 2022 році підписано:  

– договір про співробітництво з Національним авіаційним університетом; 

– договір про співробітництво з Одеським державним університетом 

внутрішніх справ. 

Науково-педагогічні працівники Академії брали участь у міжнародних 

проєктах, семінарах, конференціях, тренінгах тощо. 

У межах співпраці між МКЧХ та Білоцерківською філією Академії 

створено 12 інтерактивних модулів для навчання персоналу ДКВС України в 

процесі службової підготовки. 

На теперішній час, ці навчальні модулі розміщено в Академії на 

платформі дистанційного навчання Moodle, що розташована на віртуальному 

сервері. На платформі Moodle створена окрема гілка для філій Академії. 

Академія підготувала на направила до МКЧХ пропозиції (тематика круглих 

столів; тренінгові онлайн та офлайн курси) щодо перспектив спільної діяльності 

на період 2022-2026 рр. 19 січня 2022 року, в телефонному режимі з 

представницею МКЧХ отримана згода на реалізацію пропозицій Академії.  

Між Академією та Alinea, в рамках реалізації проєкту «Супровід урядових 

реформ в Україні» (SURGe) за фінансової підтримки Уряду Канади укладено 

Меморандум про співпрацю від 13.10.2021. На базі інформаційно-ресурсного 

сайту Академії та освітній платформі Moodle розміщено онлайн-курс «Оцінка 

ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до 

позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними» для навчання 

персоналу відділів соціально-виховної та психологічної роботи УВП та СІЗО 

ДКВС України. З грудня 2021 року розпочато навчання. Станом на грудень 2022 

року навчання пройшло 913 працівників. Розпочато навчання працівників 
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уповноважених органів з питань пробації за трьома навчальними модулями (З 

оцінки ризиків та індивідуального планування для персоналу пробації. 

Пробаційна програма з протидії домашньому насильству. Характеристика 

засуджених на основі оцінки ризиків та реалізації індивідуального плану), а 

також курсу підготовки до звільнення засуджених. Alinea уклала з Академією 

спільний план дій на 2023 рік в межах міжнародної технічної допомоги у рамках 

проекту SURGe. 

Впродовж 2022 року науково-педагогічні працівники Академії брали 

участь у міжнародних наукових проєктах: 

– «Європейські студії для сталого розвитку» в рамках проектів програми 

ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#587488-EPP-1-UA-EPPJMO-

CHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA (611278-EPP-1-2019-1-UA-

EPPJMO-SUPPA); 

– проект Erasmus+ Академічна протидія гібридним загрозам (WARN 

610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBYT-JP); 

– міжнародноий проєкт: ERASMUS – JMO – 2021 – HEI – TCH – RSCN – 

101048055 – “AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common 

Europe” академічна доброчесність; 

– проект програми ЄС 9(ЕРАЗМУС+ Центр Європейського Союзу Жана 

Моне з Циклічної та Зеленої Економіки JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-CoE); 

– грантовий проект за підтримки Інституту ім. Ольги Ленгель та 

українського центру вивчення історії Голокосту «Знати. Пам’ятати. Дбати»; 

– проєкт NORLAU «Підтримка судової реформи в Україні через 

повномасштабне впровадження пробації в Україні» та Незалежною асоціацією 

психологів (IAP); 

– проєкт Human Rights Education for Legal Professional (НЕLP), Council of 

Europe Program. Вища школа адвокатури (ВША) «Key human rights principles in 

Biomedecine»; 

– робоча група з питань розроблення та реалізації пробаційних програм 

Державної установи «Центр пробації» спільно з проєктом «Супровід урядових 

реформ в Україні» (SURGe), що реалізується компанією Alinea International та 

фінансуються Урядом Канади. 

Із метою залучення обдарованої молоді до наукової діяльності на кожній 

кафедрі Академії (крім кафедри військової підготовки) працювали наукові 

гуртки, які є структурними підрозділами Наукового товариства курсантів, 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Академії. Курсанти та 

студенти Академії під керівництвом науково-педагогічних працівників брали 

участь в обласних, регіональних, державних та міжнародних конференціях, 

конкурсах та інших науково-практичних заходах. 

Так, наприклад, 3-4 листопада 2022 року на базі Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ відбувся VIII Міжнародний 

студентський саміт «Права людини та глобальна безпека». Науковий проєкт 

команди Академії на тему «Реалізація цифрових та інформаційних прав 

людини. Вчора. Сьогодні. Завтра», який підготовлено курсанткою 3-го курсу 
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юридичного факультету Іриною Борко та студентом 3-го курсу факультету 

заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Дмитром 

Дегтярем під керівництвом кандидата наук з державного управління, доцента, 

доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу Катерини Денисенко, здобув перемогу, посівши перше місце. Серед 

журі саміту були президент ВГО «Асоціація українських правників», доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік НАПН 

України Василь Костицький та ректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, доцент, заслужений 

юрист України полковник поліції Андрій Фоменко. 

У 2022 році проводились науково просвітницькі заходи різного характеру 

для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Академії: екскурсія до музею 

єврейської історії та меморіал пам’яті жертвам Голокосту в м. Хмельницькому; 

інтелектуальний турнір «Україна звитяжна»; книжкова виставка-експозиція 

«Світлиця слова у безмежжі часу» з нагоди відзначення Дня української 

писемності та мови; літературно-мистецький вечір «Жива душа народна, жива, 

неподоланна!» та ін. 

Робота наукової бібліотеки. 

Діяльність наукової бібліотеки була спрямована на забезпечення доступу 

до інформаційних систем, задоволення потреби користувачів, забезпечення 

освітнього процесу навчальною та науковою літературою і наданню допомоги 

відвідувачам в оволодінні навчальною програмою.  

У період дії воєнного стану науковою бібліотекою Академії служби було 

надано послуги та консультації у віддаленому режимі (кількість запитів через 

Е-пошту – 121, інші засоби зв’язку – 94). Учасникам освітнього процесу 

працювали з сайтом, електронним каталогом, а також з іншими ресурсами та 

платформами, які у доступі дистанційно. 

Користувачами наукової бібліотеки були курсанти, студенти, слухачі 

курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічні працівники та інші 

співробітники Академії. На кінець звітного періоду зареєстрованих 

користувачі – 727 особи.  

Протягом 2022 року придбано 145 примірників (18 назв). П’ятнадцять 

позицій знайдено у вільному доступі та занесено до рубрики «Бібліотека 

електронних копій». Укомплектовано фонд наукової літератури подарованою 

науковою та науково-методичною, навчальною літературою в кількості 32 

примірника 

До бібліотеки від кафедр Академії подано 9 замовлень на придбання 

необхідної літератури з 210 назв. Усі замовлення опрацьовані (перевірено 

наявність замовлених позицій у видавництвах). Відповідно до замовлень кафедр 

та замовлень  відокремлених територіальних відділень Кам’янська та 

Хмельницька філія Академії, сформовано єдине замовлення на придбання 

літератури для бібліотечного фонду Академії.  

У 2022 році здійснено передплату періодичних видань: 26 назв (8 – газети 

і 18 журнали із яких – 10 – наукові фахові видання). Три найменування в 

електронному варіанті.  
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За звітний період проведено роботу по організації та збереженню 

інформаційних ресурсів, оновленню фонду, його раціональному розміщенню. 

Для курсантів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які 

навчаються за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 081 

«Право», для використання в освітньому процесі, до бібліотеки 

Територіального відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії» 

надіслано 259 друкованих примірників навчальної літератури та 4 електронних 

копії документів у формі pdf, сканкопію матеріальної частини ПМ з підручника 

«Вогнева підготовка». Літературу сформовано у відповідності до дисциплін, що 

викладаються із розрахунку один підручник  для 5 читачів. Також надіслано 

конспект бібліографічного уроку для першого (бакалаврського) курсу для 

проведення заняття з ознайомлення з правилами користування бібліотекою.  

У жовтні 2022 року до бібліотеки Територіально відокремленого 

відділення «Хмельницька філія Академії» надіслано 235 примірників (26 назв) 

навчальної й наукової літератури для використання в освітньому процесі. 

Облік документів, що надходять і вибувають з бібліотечного фонду, 

проведено відповідно до книг сумарного та інвентарного обліку та розставлено 

у бібліотечному фонді згідно з прийнятою класифікацією. 

В рамках науково-методичної роботи: 

– у січні співробітниками наукової бібліотеки проведено опитування 

«Задоволення інформаційних потреб науково-педагогічних працівників 

Академії» щодо наповнення фонду наукової літератури;  

– проведено онлайн-урок з вивчення Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 

Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» для здобувачів вищої освіти; 

– з метою освітньої та наукової діяльності здобувачів вищої освіти 

Академії розроблено проєкт презентації «Основи інформаційної культури та 

бібліографії. Академічна доброчесність, як гарант підвищення якості освіти» та 

презентаційну лекцію «Академічне письмо. Оформлення списків джерел. 

Цитування та посилання»; 

– в рамках відзначення Дня Конституції України працівники наукової 

бібліотеки Академії прослухали Міжнародну онлайн-конференцію, 

організовану Конституційним Судом України, на тему «Роль Конституційного 

Суду України в реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі». 

Визначено індексів УДК для наукових статей – 56, авторських знаків – 18. 

Важливим напрямком у роботі наукової бібліотеки виступає 

просвітницька та виховна робота, виставкова діяльність, яка сприяє 

інтелектуальному розвитку читачів та популяризації бібліотечного фонду. 

Співробітниками наукової бібліотеки були оформлені книжково-ілюстровані 

виставки різної тематики, тематичні полиці, розроблено галузеву віртуальну 

виставку «Професійна література наукової бібліотеки Академії для освітнього 

процесу». 

У січні та лютому проведено відкриті перегляди нових надходжень 
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навчальної літератури. 

Організовано 15 оглядово-тематичних виставок (відповідно до плану 

роботи наукової бібліотеки). Зокрема, до Дня Соборності України «Єдина 

українська держава» (22.01.2022), до Дня пам’яті героїв Крут «Крути 1918: 

подвиг і трагедія» (29.01.2022), до Дня Героїв «Небесної сотні» (20.02.2022).  

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, наступні виставки 

проходили онлайн: до дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні «Роки війни – століття пам’яті» (8-9.05.2022), до Дня 

Європи в Україні «Європа – наш свідомий вибір» (16.05.2022), до дня 

вишиванки «Рушникові доріжки» (21.05.2022), до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні «Ми пам’ятаємо…» (22.06.2022), до Дня 

Конституції України «Жити основним законом України» (28.06.2022). 

Проведено виставки, присвячені відомим громадським діячам України, а 

саме до дня народження: І.Я. Франка (27.08.2022); О. П. Довженка (29.08.2022); 

М. Коцюбинського (05.09.2022); В. Сухомлинського (28.09.2022); 

М. Грушевського (29.09.2022). 

Розроблено та презентовано на сайті Академії тематичну віртуальну 

виставку літератури, присвячену Дню Незалежності України «Історія України. 

Шлях до Незалежності (від прадавніх часів до сьогодення)». 

До Дня захисника України та Дня Українського козацтва (14.10.2022) 

відбулася презентація книжково-ілюстративної виставки «Сила нескорених».
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Розділ 4 

Організація виховної та психологічної роботи в Академії 

 

4.1. Заходи виховної роботи в Академії  

 

Головним завданням виховної роботи в Академії були: формування у 

постійного та перемінного складу професійно значущих якостей, принципів 

моральності та етики, громадянської відповідальності, високих духовних 

якостей, патріотизму, професіоналізму, психологічної загартованості для 

успішного виконання поставлених завдань, підтримка й розвиток соціальних 

ініціатив, вивчення проблем і організація психологічної підтримки. 

Відповідно з дотриманням протиепідемічних заходів та під час воєнних 

дій в Україні протягом 2022 року в Академії виконувалися заходи: присвячені 

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

заходи культурно-просвітницького, виховного характеру (збори, урочисті 

події, спортивні змагання, квести та вікторини, флешмоби та акції, перегляд 

кінострічок, тематичні лекції та заняття, відвідування музею, тощо). 

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 

29.01.2022 курсанти Академії взяли участь в урочистих заходах з нагоди 

104-ї річниці бою під Крутами, який для українського народу став символом 

героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за свободу й 

незалежність. Пам’ять полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання та 

покладанням квітів. У заході взяли участь представники органів влади, 

громадських організацій та ін. 

30.01.2022 курсантами 1-го курсу Академії проведено виховну годину на 

тему: «День пам’яті Героїв Крут. Як юнаки захищали Київ». Організовано 

перегляд кінострічки. 

12.02.2022 для курсантів 1-го курсу Академії організовано відвідування 

музею історії війни в Афганістані, з метою відзначення Дня вшанування 

пам’яті учасників бойових дій на території інших держав. 

15.02.2022 керівництво й курсанти Академії взяли участь у заходах з 

нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 33-ої 

річниці виведення військ з Афганістану. 

16.02.2022 в Україні вперше відзначають День єднання. На плацу 

Академії відбулось шикування особового складу закладу вищої освіти та 

урочисте підняття Державного Прапору України.  

16.03.2022 відповідно до Указу Президента України та з метою 

вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, 

стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових 
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завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності 

України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської 

федерації проти України, щоденно о 9:00 годині – загальнонаціональна 

хвилина мовчання. 

08-09.5.2022 відбулося вшанування до Дня пам’яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Пам`ятаємо, Перемагаємо». 

29.06.2022 в Академії провели науково-практичний семінар на тему: 

«Проблеми та тенденції розвитку інституту глави держави в Україні», 

присвячений Дню Конституції України. 

27.07.2022 у науковій бібліотеці організовано тематичну книжково-

ілюстративну виставку для здобувачів вищої освіти та проведено заходи до  

Дня Української Державності. 

З курсантами 1-го курсу на базі Хмельницької філії Академії проведено: 

– 05.09.2022 онлайн конференцію на тему: «Державний Прапор України 

– святиня народу»: витоки та походження українського прапора»; 

– 08.09.2022 онлайн конференцію на тему: «Ми пам’ятаємо. Захист 

Вітчизни – обов’язок кожного громадянина». 

26.09.2022 відповідно Статті 14 Закону України «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України» курсанти 1-го курсу Академії склали 

Присягу на відданість Українському народові. 

04.10.2022 з метою гідного вшанування пам’яті 81-х роковин від початку 

масових розстрілів, здійснених гітлерівцями в Бабиному Яру (29-30 вересня 

1941 року) та в рамках проєкту «Знати. Дбати. Пам’ятати», що реалізується 

співробітниками кафедри економіки та соціальних дисциплін за підтримки 

Українського центру вивчення історії Голокосту (м. Київ) та Інституту імені 

Ольги Ленгель (США), першокурсники юридичного факультету Академії під 

керівництвом Алли Попружної відвідали музей єврейської історії та меморіал 

пам’яті жертвам Голокосту в м. Хмельницькому. 

13.10.2022 проведено виховну годину з курсантами 3-го та 4-го курсів на 

тему: «Захист Вітчизни – Конституційний обов’язок кожного громадянина» до 

Дня захисника і захисниць України. 

25.11.2022 в Академії в онлайн-режимі відбувся круглий стіл «Знати. 

Пам’ятати. Дбати. Диктатори проти народів», присвячений трагічним 

наслідкам діяльності Й. Сталіна та А. Гітлера – Голодомору 1932-1933 рр. та 

Голокосту єврейського народу під час Другої світової війни. 

25-26.11.2022 організовано та проведено акцію «Запали свічку» до Дня 

вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, організована виставка-

перегляд та огляди літератури, документальний фільм «Червона калина. 

Громадсько-правове виховання. 

11.02.2022 проведені святкові заходи до Міжнародного дня жінок і дівчат 

у науці (International Day of Women and Girls in Science). 

25-29.08.2022 проходила Літня школа в межах програми Представництва 

Європейського Союзу в Україні EU Study Days до якої долучились науково-

педагогічні працівники кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права та курсанти 4-го курсу юридичного факультету. 
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02.09.2022 фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного 

розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного 

управління ДСНС в області проведено заняття з мінної безпеки для здобувачів 

вищої освіти та викладачів Академії.  

26.09.2022 студент 3-го курсу Академії Дмитро Дегтяр взяв участь в 

Антикорупційній школі НАБУ 2022, яка була реалізована Національним бюро 

за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС. 

18.10.2022 року проведено виховну годину (диспут) з курсантами 4-го 

курсу на тему: «Булінг. Конфлікти та шляхи їх подолання», «Відносини у 

колективі». 

11.11.2022 в Академії на платформі ZOOM відбувся круглий стіл, 

присвячений Дню утворення Євросоюзу. У заході взяли участь студенти й 

викладачі Академії. 

15.11.2022 проведено онлайн конференцію з молодшими командирами 

груп сержантами 2-го курсу на тему: «Підтримка дисципліни – головне 

завдання командира».  

17.11.2022 Наукове товариство Академії, спільно з кафедрами провели 

дебати між здобувачами вищої освіти першого курсу на тему «Усиновлення 

трансгендерами: за та проти». 

22.11.2022 відбувся міжкафедральний круглий стіл та тренінг 

«Комунікативні технології у правоохоронній діяльності». 

23-24 та 26.11.2022 проведено виховну годину з курсантами 3-го курсу 

та роз’яснено статті Закону України «Про заборону грального бізнесу в 

Україні», відібрано попередження «Про заборону азартних ігор». 

24-25.11.2022 проведено тематичне заняття та інструктаж з курсантами 

3-го та 4-го курсів на тему: «Заборона вживання алкогольних, наркотичних та 

психотропних речовин під час навчання в Академії» та ін. 

Моральне виховання. 
05.01.2022 року проведено онлайн-консультацію з командирами 1-го, 2-

го, 3-го курсів, проведено індивідуальні бесіди з курсантами з метою морально-
емоційної підтримки. 

10.06.2022 з 1-им курсом юридичного факультету проведено онлайн 
виховну годину з переглядом короткометражного фільму «Конфлікти. 
Причини та способи вирішення конфліктних ситуацій», що спрямована на 
морально-психологічну підтримку курсантів під час воєнного стану. 

04.10.2022 надана морально-психологічна допомога курсантам, які 
прибули з окупованої території до Академії та потребували підтримки. 

Надавалася морально-психологічна підтримка курсантам 3-го та 4-го 
курсів під час повітряної тривоги, організовано дозвілля протягом перебування 
в укритті. 

18.11.2022 організовано та проведено онлайн конференцію з курсантами 
1-го курсу Хмельницької філії на тему: «Контроль та дисципліна. Правила 
важливі для всіх. Культура здорового способу життя». 

Інтелектуально-духовне виховання. 
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18.10.2022 року в Академії проведений науково-практичний семінар 

«Покрова Пресвятої Богородиці в історії української культури та українського 

війська». 

09.11.2022 представники Академії взяли участь у Всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності з нагоди Дня української писемності та 

мови. 

11.11.2022 року для здобувачів освіти 2-го курсу навчання та для всіх 

шанувальників рідної мови у форматі онлайн відбувся науково-практичний 

семінар «Українська мова – генетичний код нації», присвячений Дню 

української писемності та мови. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

03.02.2022 року на імпровізованій льодовій арені, напередодні відкриття 

ХХІV зимових Олімпійських ігор у Пекіні, відбулися товариські змагання із 

зимових видів спорту під олімпійським прапором на підтримку українських 

олімпійців. Організаторами заходу стали Відділення НОК України в 

Чернігівській області та Академія; 

04.02.2022 співробітники Академії та слухачі факультету підвищення 

кваліфікації персоналу ДКВС України долучилися до акції «Допомоги в 

порятунку людських життів», яку організував Чернігівський обласний центр 

крові. 

18.11.2022 організовано та проведено онлайн конференцію спільно з 

представниками амбулаторії Академії з курсантами 1-го курсу Хмельницької 

філії Академії за тематикою виховних годин «Фізичне виховання та 

утвердження здорового способу життя», а також «Моральне виховання» на 

загальну тему: «Контроль та дисципліна. Правила важливі для всіх. Культура 

здорового способу життя». 

 

4.2. Психологічна робота 
 

Пріоритетними напрямами психологічної роботи були: 

психодіагностика (групова, індивідуальна); консультаційна робота; 

корекційно-профілактична та розвивальна робота (групова та індивідуальна 

форма); організаційно-методична робота; робота з «групою посиленої 

психологічної уваги». 

Психодіагностична робота проводилась з метою виявлення та подолання 

труднощів адаптації курсантів (студентів) до умов навчальної і службової 

дисципліни, сприяння їх професійному та особистісному становленню, 

оптимізації соціально-психологічного клімату серед навчальних груп 

курсантів (студентів), сприяння стабілізації морально-психологічного здоров’я 

під час військового стану. 

Протягом звітного періоду було оброблено 1157 особистих результатів 

діагностики, з них: 1-го курсу – 577; 2-го курсу – 422; 3-го курсу – 327; 4-го 

курсу – 175; офіцерів постійного складу – 36. Консультаційна робота 

здійснювалась за умови особистого звернення особи (курсанта, студента, 

співробітника), запиту начальника підрозділу, куратора групи або за 
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результатами проведеної діагностики. Відповідні дані проведених 

індивідуальних консультаційних бесід фіксувались в Журналі консультаційної 

роботи. Найпоширенішим запитом були звернення за психологічною 

допомогою у вирішенні труднощів пов’язаних із розв’язанням внутрішніх та 

зовнішніх конфліктів, розвиток навиків саморелаксації, психоемоційною 

напругою через переживання, що пов’язані з  перебігом війни та її наслідків. 

Загалом, за 2022 рік було проведено 36 індивідуальних психологічних 

консультацій. Серед курсантів 1-го курсу – 4 консультації, 2-го курсу – 12 

консультацій, 3-го курсу – 7 консультацій, 4-го курсу – 2 консультації, 

магістрів – 7 консультацій, співробітників та персоналу – 4 консультації.  

Корекційно-профілактична робота проводилася за такими напрямами: 

– профілактичні психотерапевтичні та групові роз’яснювальні бесіди за 

результатами діагностики з курсантами, співробітниками та персоналом 

Академії; 

– надання профілактичних рекомендацій курівництву курсів з метою 

поліпшення соціально-психологічного клімату в колективах курсантів; 

– проведення профілактично-розвиваючих індивідуальних занять з 

курсантами та студентами для попередження дезадаптаційних розладів, 

корекції міжособистісних відносин, корекції індивідуального психоемоційного 

стану курсантів і студентів всіх курсів; 

– створення позитивного образу молодшого командира, його залучення 

до формування та збереження позитивного психологічного клімату в 

колективах взводів; 

– проведення лекцій-бесід та профілактично-розвиваючих занять з 

елементами тренінгових вправ на тему: «Стрес, стресостійка поведінка та 

внутрішня гармонія», «Конфлікти. Причини та способи вирішення 

конфліктних ситуацій», профілактична бесіда з метою з’ясування ставлення до 

азартних ігор, профілактична бесіда з метою роз’яснення порядку дотримання 

правил внутрішнього розпорядку та інші. 

У 2022 році проведено – 1 тренінгове заняття, 88 індивідуальних та 11 

групових профілактичних бесід за різним спрямуванням. 

Організаційно-методична робота охоплювала такі види діяльності: 

– планування заходів по організації психологічного забезпечення 

освітнього процесу (річне та поточне); 

– обробка результатів психодіагностики. 

Підготовка до проведення групових занять, тренінгів: підготовлено 13 

різноманітних тренінгових та профілактичних занять; 

– підвищення фахового рівня: прийнято участь у Всеукраїнській 

науково-практичній онлайн-конференції на тему: «Психологічних супровід 

учасників освітнього процесу під час війни в Україні» (6 годин, 0/6 кредиту 

ЄКТС), завершено курс «Психологія стресу та способи боротьби з ними» через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometeus; «Життєстійкість 

молоді в умовах криз» через платформу масових відкритих онлайн-курсів 

Prometeus; прийнято участь в онлайн-конференціях за ініціативи Асоціації 

психологів України «Практична Арт-терапія», «Особливості спілкування в 
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умовах війни», «Почуття провини», «ПТСР», «Панічні атаки», «Емоційне 

вигорання» та ін.; 

– співпраця з керівництвом підрозділів, начальницьким складом 

Академії та психологами філій: обмін оперативними відомостями щодо 

питань, які потребують вирішення за допомогою психолога, інформування про 

морально-психологічний клімат серед персоналу Академії та в курсантських 

(студентських) колективах, надання рекомендацій щодо покращення 

ефективності роботи з особовим складом. 

Робота з «групою посиленої психологічної уваги» (далі – ГППУ) 

здійснювалася відповідно до Методичних рекомендації щодо організації 

роботи з ГППУ ДКВС України за такими напрямами:  

– формування банку даних про курсантів 1-го навчального курсу 

схильних  до девіантної поведінки та тих хто має проблеми навчального та 

особистісного характеру з метою проведення з ними корекційно-

відновлювальної роботи; 

– внесення коректив до «групи посиленої психологічної уваги»; 

– проведення систематичної діагностики індивідуально-психологічного 

стану курсантів та студентів, що входять до ГППУ з метою виявлення причин 

психологічних проблем; 

– проведення консультаційно-корекційної роботи з курсантами та 

студентами, що мають проблеми індивідуально-особистісного характеру, які 

відбиваються на навчальній та поведінковій діяльності курсантів та студентів;  

– надання психологічної допомоги курсантам та студентам, що входять 

до ГППУ проведення індивідуальних психотерапевтичних занять. 

На обліку в ГППУ станом на 1 грудня 2022 року особи не перебувають. 

 

4.3. Дисциплінарна практика 

 

Належна увага в Академії приділяється індивідуально-виховній роботі, 

яка планується і проводиться в структурних підрозділах. Результати її 

відображені 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. 

За звітній період особи перемінного складу (курсанти) не заохочувалися 

та дисциплінарні стягнення відносно них не застосовувалися. 

Керівниками структурних підрозділів Академії вживалися необхідні 

заходи із забезпечення належного рівня службової та виконавської дисципліни 

серед постійного складу. 

Результати застосування дисциплінарної практики до постійного 

рядового і начальницького складу Академії, а також до осіб, які не мають 

спеціальних звань наведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Дисциплінарна практика постійного рядового і начальницького 

складу Академії 

 

№з/п Заохочення Разом 

1 Оголошення подяки 33 

2 Занесення на «Дошку пошани» - 

3 
Присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, 

передбаченого займаною штатною посадою 
- 

4 Дострокове присвоєння чергового спеціального звання 9 

5 Грамота 13 

6 Зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення 6 

7 Почесний нагрудний знак 11 

8 Відзнака Міністерства оборони України 29 

Всього: 101 

№з/п Стягнення Разом 

1 Зауваження  - 

2 Догана  - 

3 Звільнення з Державної кримінально-виконавчої служби 4 

Всього: 4 

Дисциплінарна практика серед осіб, які не мають спеціальних звань 

№з/п Заохочення Разом 

1 Оголошення подяки 25 

2 Почесний нагрудний знак 1 

3 Грамота 2 

Всього: 28 

№з/п Стягнення Разом 

1 Зауваження  - 

2 Догана  - 

3 Звільнення з роботи 1 

Всього: 1 

 

4.4. Діяльність курсантсько-студентського самоврядування 

 

Діяльність курсантсько-студентського самоврядування здійснюється 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Академії та 

положення «Про курсантсько-студентське самоврядування Академії».  

Курсантсько˗студентське самоврядування Академії функціонує на 

факультетах: 

1) юридичному факультеті (на рівні курсів); 

2) факультеті заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб (на рівні факультету). 

Метою діяльності органів курсантсько-студентського самоврядування 

було формування навичок громадянської активності курсантів та студентів, 

патріотичного, етичного, морального виховання, захисту прав курсантів та 
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студентів, створення умов для самореалізації особистості курсантів та 

студентів Академії і формування у них організаторських навичок, лідерських 

якостей, відповідальності за результат своєї праці. 

Діяльність органів курсантсько-студентського самоврядування була 

спрямована на: вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості; 

забезпечення виховання духовності та культури курсантів і студентів, 

зростання їхньої соціальної активності. Окрім питань освітнього процесу та 

виховної роботи курсантсько-студентське самоврядування активно долучалося 

до участі в художній самодіяльності, культурно-масових заходах, що 

проводилися в Академії та за її межами.  

Основними завданнями органів курсантсько-студентського 

самоврядування були: 

1) сприяння створенню в Академії різноманітних гуртків, клубів за 

інтересами; 

2) сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності 

курсантів та студентів; 

3) організації співробітництва з органами самоврядування інших 

закладів вищої освіти та молодіжних організацій.  

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

10-11.11.2022 відбулись вибори керівництва курсантсько-студентського 

самоврядування,  

Курсантсько-студентське самоврядування постійно співпрацює з 

керівництвом Академії, вирішуючи питання, що стосуються самореалізації 

курсантів та студентів.  
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Розділ 5 

Організація кадрової роботи 

 

 

Діяльність відділу по роботі з персоналом Академії в 2022 році 

проводилась відповідно до вимог наказів Міністерства юстиції України з 

питань роботи з персоналом, організації обліку кадрів, забезпечення належного 

документообігу, службової підготовки персоналу, доручень Міністра юстиції, 

вказівок, рекомендацій, оглядів з питань роботи з персоналом Державної 

кримінально-виконавчої служби України і розроблених на їх основі програм та 

практичних заходів по роботі з персоналом Академії. 

Система організаційних, кадрових, правових, виховних, соціально-

психологічних, інформаційних, культурно-просвітницьких заходів у Академії 

була спрямована на формування та розвиток у персоналу професійних та 

моральних якостей, що всіляко сприяло успішному виконанню поставлених 

перед колективом завдань. 

За звітний період відділом по роботі з персоналом Академії підготовлено 

324 наказів по особовому складу та 66 наказів про надання відпусток персоналу 

закладу вищої освіти. 

З метою якісного комплектування вакантних посад персоналу Академії, 

дотримання встановлених посадово-кваліфікаційних вимог вживалися 

практичні заходи щодо якісного комплектування вакантних посад. 

Згідно із затвердженим штатним розкладом, в Академії налічувалося 531 

посади, з них: 

– вищого начальницького складу – 1 посада; 

– старшого начальницького складу – 191 посади; 

– середнього начальницького складу – 44 посади; 

– рядового і молодшого начальницького складу – 38 посад; 

– вільнонайманого складу – 257 посади. 

Фактично працювало на кінець звітного періоду 420 осіб (у 2021 – 468): 

– осіб рядового і начальницького складу – 211 осіб (2021 – 253) 

– працівників, які не мають спеціальних звань – 209 осіб (2021 – 215). 

З них жінок 183 особи (у 2021 – 204): 

– особи рядового і начальницького складу – 86 (2021-83) осіб; 

– працівників, які не мають спеціальних звань – 97 (2021-121) осіб. 

З них чоловіків 234 осіб (у 2021 – 274): 

– особи рядового і начальницького складу – 126 осіб (2021 – 171); 

– працівників, які не мають спеціальних звань – 111 осіб (2021 – 103). 

Некомплект на кінець звітного періоду становлять 111 осіб (у 2021 – 82 

особи):   

– особи рядового та начальницького складу – 63 осіб (2021 – 37); 

– працівники, які не мають спеціальних звань – 48 осіб (2021 – 45). 

У відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

перебувають 7 осіб. 
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Рух кадрів навчального закладу за 2022 рік: 

1. Звільнено 75 осіб (у 2021 – 30 осіб). 

2. Прийнято 56 осіб (у 2021 – 40 осіб), з них: 

– середнього і старшого начальницького складу –  13 (2021 – 12) осіб; 

– молодшого начальницького складу – 8 (2021 – 2)  осіб; 

– працівники, які не мають спеціальних звань – 35 (2021 – 26) особи.  

3. Переведено для подальшого проходження служби до інших органів і 

установ виконання покарань – 3 особи (2021 – 1 особа). 

У відділі по роботі з персоналом підготовлено матеріали, відповідно до 

яких присвоєно спеціальних звань 64 (2021 – 67) особам рядового і 

начальницького складу, з них: чергових спеціальних звань – 49 (2021 – 48) , 

первинних спеціальних звань – 3 (2021 – 5), чергових спеціальних звань у 

порядку заохочення – 9 (2021 – 9), поновлено у званні та на службі – 3 (2021 – 

5). 

З метою комплектування вакантних посад здійснюється співпраця з 

міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України. 

Випадків прийому на службу осіб, які не відповідають кваліфікаційним 

вимогам до працівника ДКВС України в Академії не було. 

Для забезпечення якісного рівня роботи з персоналом Академії, 

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

освіти функціонує атестаційна комісія. 

Робота атестаційної комісії Академії в 2022 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 вересня 2015 

року № 1675/5 «Про затвердження Положення про організацію професійної 

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

Академії від 31.08.2021 року № 391 /ОД «Про підсумки професійної підготовки 

персоналу Академії 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 на 2021/2022 навчальний рік у 

закладі вищої освіти було створено шість навчальних груп для занять 

персоналу у системі службової підготовки. За навчальний рік в Академії 

відбулося одинадцять лекцій. 

Особи, визначені у тематичному плані занять для проведення лекцій, 

готувалися належним чином, методичні розробки для проведення лекцій та 

плани-конспекти лекцій здавали до відділу по роботі з персоналом. 

Навчальний матеріал викладали на належному професійному рівні.  

Аналізуючи відмітки відвідування занять у журналах службової 

підготовки, пропусків лекцій без поважних причин особовим складом Академії 

не допущено.   
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Розділ 6 

Робота режимно-стройової служби 

 

 

Основна діяльність режимно-стройової служби Академії в 2022 році була 

організована та здійснювалась відповідно до вимог керівних документів, усі 

завдання виконані вчасно та в повному обсязі. 

Режимно-стройова служба Академії забезпечувала охорону та оборону 

об’єктів, якісну організацію внутрішньої служби, підтримання службової 

дисципліни і внутрішнього порядку в Академії. 

Особлива увага приділялася виконанню нормативно-правових актів 

щодо організації служби в особливий період воєнного стану, під час участі 

особового складу Академії у захисті м. Чернігова, несення служби особовим 

складом у зонах бойових дій.  

За штатним розписом до складу режимно-стройової служби входить 

чергова частина та навчальний полігон. 

Протягом звітного періоду чергова частина Академії на відповідному 

рівні здійснювала управління та координацію дій підрозділів Академії щодо 

виконання завдань внутрішньої служби, які розташовані у трьох навчальних 

корпусах Академії в м. Чернігові та у трьох Територіально відокремлених 

відділеннях Академії (Білоцерківська філія Академії, Кам’янська філія 

Академії, Хмельницька філія Академії). 

У плановому порядку зі штатними черговими Академії та резервом 

чергових чергової частини протягом 2022 року було проведено 6 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; 

– черговість виходу на роботу працівників чергової частини Академії; 

– черговість несення служби на навчальних корпусах Академії. 

За окремими планами здійснювалися тренування з оповіщення та 

відпрацювання дій особового складу Академії 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, а також керівництвом територіально відокремлених відділень. 

Режимно-стройова служба за звітний період:  

– проводила перевірки наявності, зберігання, обліку і експлуатації 

озброєння, що зберігається в Академії, стан засобів охоронно-пожежної 

сигналізації, засобів пожежогасіння, зв’язку та відео спостереження відповідно 

до вимог інструкції з організації експлуатації озброєння; 

– забезпечувала виконання освітнього процесу необхідною кількістю 

бойової та учбової зброї, боєприпасів та спеціальних засобів; 
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– забезпечила необхідною кількістю зброї  проведення ритуалу 

складання Присяги на відданість Українському народові особовим складом 

першого курсу та військової кафедри Академії; 

– участь постійного та перемінного складу Академії в урочистих заходах 

місцевого рівня – Чернігівської міської ради та Чернігівської 

облдержадміністрації; 

– забезпечувала необхідною кількістю зброї та боєприпасами персонал 

Академії для захисту м. Чернігова в особливий період воєнного стану у зв’язку 

з військовою агресією російської федерації. 

Важливою ланкою в системі освітнього процесу є навчальний полігон 

Академії, де проводилися навчальні стрільби із стрілецької зброї.
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Розділ 7 

Робота у сфері документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян 

 

 

Загальне несекретне діловодство в Академії здійснюється відділом 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян та 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».  

Загальний документообіг в Академії за 2022 рік становить 7896 

документів. 

Протягом 2022 року до Академії надійшло на виконання 78 наказів та 54 

доручення  Міністерства юстиції України, а також 24 розпорядчі документи 

інших відомств.  

За звітний період зареєстровано 2186 вхідних документи, які передані за 

належністю структурним підрозділам. Забезпечено контроль за дотриманням 

термінів виконання контрольних документів відповідальними особами.  

Направлено до адресатів 3414 вихідних документів, підготовлено 535 

внутрішніх документів.  

За звітний період 2022 року в Академії видано наказів:  

– з основної діяльності – 803;  

– з особового складу – 318;  

– адміністративно-господарських – 55;  

– про відрядження – 252; 

– про відпустки – 67.  

Підготовлено 43 протоколи засідань ректорату Академії.  

За 2022 рік до Академії надійшло 57 звернень громадян. По кожному 

зверненню відповіді надані без порушень термінів. Також своєчасно 

підготовлені відповіді на 10 запитів щодо отримання публічної інформації. 

Здійснено списання та знищення 162 справ, термін зберігання яких 

закінчився.  

Загальний документообіг Територіально відокремленого відділення 

«Кам’янська філія Академії» за 2022 рік склав  1121 документ, Територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії» – 1201 документ. 

В Академії функціонує архів, де на теперішній час  зберігається 2827 

справ тривалого та постійного зберігання, 1903 курсова  та 325 дипломних 

робіт. 

За звітний період прийнято на зберігання до архіву 282 справи тривалого 

та постійного зберігання.  

Відділом документального забезпечення ведеться систематичний 

контроль за виконанням Плану основних заходів Академії на 2022/2023 



 57  

навчальний рік, а також нормативних та розпорядчих документів, що надходять 

на адресу Академії. Підготовлено та затверджено Звіт по Плану основних 

заходів Академії на 2021/2022 навчальний рік.  

На сьогоднішній день Академію підключено до системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади.  

Для підвищення прозорості, керованості та ефективності роботи з 

управлінською документацією, забезпечення зменшення термінів підготовки та 

виконання документів, виключення втрат документів, створення та 

автоматичне підтримання бази нормативних та розпорядчих документів, 

забезпечення високого рівня надійності та продуктивності, підвищення безпеки 

корпоративної інформації та на виконання пункту 2 (№ 2) Контракту з 

ректором Академії від 06.04.2021 року між Академією та Акціонерним 

товариством «ІнфоПлюс» укладено договір щодо постачання програмного 

забезпечення «АСКОД» з метою впровадження системи електронного 

документообігу з 01.01.2023 року.  

Для ефективності використання системи електронного документообігу в 

Академії та підготовки персоналу закладу вищої освіти для роботи в системі 

електронного документообігу розроблено та затверджено наказом Академії від 

07.112022 № 548 «Інструкцію з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві» та проведено навчання зацікавлених осіб. 
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Розділ 8 

Фінансова діяльність Академії  

 

На забезпечення повноважень Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2022 році передбачені асигнування із загального фонду Державного 

бюджету за КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами 

Державної кримінально виконавчої служби України» в сумі 230963,5 тис. грн., 

у минулому році асигнування становили 148280,6 тис. грн. (майже на 55,8% 

більше). 

У тому числі на: 

– виплату заробітної плати та грошового забезпечення – 168106,3 

тис. грн, у минулому році 99732,4 тис. грн (на 68,6 % більше); 

– нарахування на заробітну плату та грошове забезпечення – 34452,9 тис. 

грн, у минулому році 24340,8тис. грн (на 41,5 % більше); 

– на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який 

інвентар та обмундирування (канцтовари, поліграфічні послуги, передплата 

періодичних видань, пошиття форменого одягу, запасні частини, бензин, 

посуд, виготовлення грамот, відзнак) – 6378,6 тис. грн, у минулому році 4479,2 

тис. грн (на 42,4 % більше); 

– оплату послуг (крім комунальних) (зв’язок, спецзв’язок, поточний 

ремонт автотранспорту та ін.) – 2787,2 тис. грн, у минулому році 2233,9 тис. 

грн (на 24,7 % більше); 

– відрядження – 409,0 тис. грн, у минулому році 319,2 тис. грн. (на 28,2 % 

більше); 

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12730,6 тис. грн, у 

минулому році 7957,0 тис. грн (на 60,0 % більше); 

– медикаменти – 480,0 тис. грн, у минулому році 413,1  тис. грн (на 

16,2 % більше); 

– продукти харчування – 5200,0 тис. грн, у минулому році 8147,6 тис. грн 

(на 36,2 % менше); 

– інші видатки (акредитація, ліцензії, підвищення кваліфікації кадрів, 

одноразова грошова допомога по інвалідності) – 418,9 тис. грн, у минулому 

році 257,4 тис. грн (на 62,7 % більше); 

– придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 

грн, у минулому році 400,0 тис. грн. 

За звітний період видатки спеціального рахунку коштів отриманих як 

плата за послуги становлять 6 436,2 тис. грн, а саме: 

– за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 4 334,7 тис. грн; 

– за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 843,8 тис. грн; 

– за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» 505,3 тис. 

грн; 

– за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 125,6 тис. грн; 

– за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 16,5 тис. грн; 
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– за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 2,2 тис. грн; 

– за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 2,0 тис. грн; 

– за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не 

віднесені до заходів розвитку» – 451,7 тис. грн; 

– за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 154,4 тис. грн. 

Залишок коштів на рахунку по спеціальному фонду станом на 1 січня 

2022 року складав 5498381,26 грн, тоді як на 01.01.2023 року складає 

11381944,88 грн, що на 5883563,62 грн. більше. 

У 2022 році від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно чинного законодавства  отримано доходів в сумі 12 331 226,29 грн, що 

на 33,72 % більше ніж у  2020 р. (9 221 028,10 грн) і свідчить про виконання 

п. 2 (№ 8) контракту, а саме: 

– надходження від плати за послуги від основної діяльності 12 229 558,80 

грн; 

– надходження від господарської діяльності бюджетних установ 

89 753,54 грн; 

– надходження від плати за оренду майна бюджетних установ – 

11 784,02 грн; 

– надходження від реалізації майна бюджетних установ – 129,93 грн. 

Надходження коштів за іншими джерелами власних надходжень складає 

– 701 817,92 грн  в тому числі: 

– для виконання цільових заходів – 119 508,02 грн; 

– благодійні внески, гранти та дарунки – 582 309,90 грн. 

Проведена робота щодо формування показників бюджетного запиту 

Академії на 2023 рік та два наступні планові роки. Відповідно до складених 

розрахунків визначено попередню розрахункову потребу на 2023 рік у сумі 

434761,6 тис. грн. Підготовлено розрахунки за видами надходжень від надання 

платних послуг спеціального фонду  та видатків на 2023 рік.  

Відповідно до наказу по Академії від 30.09.2022 № 40/АГ «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 листопада 2022 року.  

Нестач і лишків не виявлено. 
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Розділ 9 

Господарська діяльність Академії  

 

 

Протягом 2022 року в Академії проведено будівельно-ремонтні роботи, 

що фінансувалися з державного бюджету Академії. Загалом, на проведення 

поточних ремонтів господарським способом було придбано матеріалів на суму 

2 115 200,00 грн, також на залучення сторонніх організацій для проведення 

поточного ремонту м’якої покрівлі їдальні та спортивної зали  було витрачено 

198 000,00 грн, на ремонт пошкоджених віконних блоків та склопакетів 

витрачено 145 000,00 грн. 

Комунально-експлуатаційний відділ 

З метою належного забезпечення навчального процесу комунально-

експлуатаційним відділом за звітний період було проведено ряд організаційних 

заходів по Академії та територіально відокремлених відділень. Зокрема: 

– укладено угоди з міськими службами на відпуск електричної, теплової 

енергії,  водопостачання, та вивіз сміття на 2022 рік. 

– проведено ряд заходів для сталої роботи служби та  

енергогосподарства Академії, а саме:  

– проведено налагоджувальні роботи систем опалення навчального 

корпусу № 1, № 2 та № 3 (м. Чернігів); 

– проведено осінній та весняний огляд будівель та споруд, успішно 

завершено опалювальний період 2021/2022 зі складанням відповідних актів; 

– підготовлені споруди цивільного захисту (укриття); 

– підготовлені кімнати гуртожитку для набору курсантів першого 

курсу. Виготовлено меблі для  умеблювання 25 житлових кімнат гуртожитку 

та встановлено їх в Територіально відокремленому відділенні «Хмельницька 

філія Академії». 

Розроблено план заходів по роботі Академії та її філій в осінньо-

зимовий період 2022-2023 років. 

Протягом періоду бойових дій (за час відсутності централізованого 

електропостачання та водопостачання) проводились заходи безперебійного 

функціонування закладу за рахунок автономних джерел енергоносіїв. 

Розпочато процедуру закупівлі природного газу для територіально-

відокремлених відділень Академії на 2023 рік. 

Проведено комплекс заходів та успішно розпочато опалювальний 

період 2022-2023 років. З метою сталої, безпечної експлуатації будівель і 

споруд, роботи інженерних мереж, належного утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій Академії, проведено такі ремонтні роботи: 

Навчальний корпус №1 з гуртожитком: 

– проведено поточний ремонт складського господарства (побілено стіни 

та стелю) відремонтовано та побілено контейнери для зберігання овочів; 

– здійснено улаштування плитки центральних сходів входу до їдальні та 

спортивної зали; 

– завершено переобладнання системи опалення в приміщенні 
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вестибюлю; 

– на території парк-скверу здійснено облагородження газону, проведено 

встановлення бордюрів. Виконано реставраційні роботи огорожі; 

– завершуються роботи по виготовленню двоярусних ліжок в кімнати 

гуртожитку; 

– проведено поточний ремонт кабінету спортивної зали; 

– здійснено влаштування резервних мереж для живлення від автономних 

джерел електропостачання;  

– проведено поточний ремонт м’якої покрівлі їдальні та спортивної зали; 

– здійснено технічне обслуговування кондиціонерів; 

– в споруді цивільного захисту здійснено влаштування санітарної 

кімнати, встановлено резервні джерела опалення на твердому паливі, 

проведено шпаклювання стін; 

– проведено ремонт та пуско-налагоджувальні роботи системи 

примусової вентиляції в споруді цивільного захисту; 

– здійснено встановлення кондиціонеру в серверному приміщенні. 

Навчальний корпус № 2 з гуртожитком: 

– проведено скління вікон пошкоджених в наслідок військової агресії 

російської федерації; 

– проведено частковий ремонт аудиторій; 

– облаштовано службові кабінети; 

– проведено поточні ремонти в кімнатах гуртожитку (столярні, 

сантехнічні та електротехнічні роботи); 

– проведено ремонт системи водопостачання та водовідведення, яке було 

пошкоджене внаслідок бойових дій; 

– проведені роботи по благоустрою території навчального корпусу; 

– залучено спеціалізовані організації для визначення вартості 

пошкодженого майна внаслідок бойових дій та проведено експертизу щодо 

можливості використання пошкоджених будівель в подальшому.  

Навчальний корпус № 3: 

– проведено скління вікон пошкоджених в наслідок військової агресії 

російської федерації; 

– проведено частковий ремонт аудиторій; 

– улаштовано службові кабінети; 

– проведено поточні ремонти в службових кабінетах (столярні, 

сантехнічні та електротехнічні роботи); 

– проведені роботи по благоустрою території навчального корпусу; 

– проведено поточний ремонт кімнати для відпочинку добового наряду. 

З метою покращення побутових умов курсантів 1-го курсу, у 

Хмельницькій філії Академії проведено поточні ремонтні роботи спальних 

приміщень другого та третього поверху, санітарних вузлів та душових кімнат. 

Розпочато поточний ремонт першого поверху гуртожитку.  

Розпочато процедуру закупівлі будівельних матеріалів для проведення 

ремонту двох гуртожитків на загальну суму 1 166 200,00 грн. Також, розпочато 

процедуру закупівлі матеріалів для виготовлення меблів на загальну суму 
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400 000,00 грн.  

Продовольча служба 

Протягом року на харчуванні в середньому перебувало 148 курсантів та 

слухачів. Середня вартість харчування становить 92,13 грн/доба. За 2022 рік 

поточного року було придбано продовольства на 5 200 000,00 грн по 

загальному фонду. Завдяки проведеним закупівлям продовольства по системі 

«Прозоро», зекономлено 1 300 000 грн бюджетних коштів.   

В 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. 

З метою забезпечення сталої роботи філій, було проведено переміщення 

холодильного обладнання з Білоцерківської до Хмельницької філій. 

Речова служба 

Забезпечення речовим майном постійного та перемінного складу 

Академії здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

14.08.2013 р. № 578 зі змінами. Особи начальницького складу Академії, у яких 

в 2022 році закінчився термін носіння речового майна, були забезпечені 

зимовим польовим та літнім форменим одягом та взуттям, відповідно до норм 

забезпечення. Але у зв’язку з військовою агресією російської федерації та 

проведенням бойових дій на території м. Чернігова та Чернігівської області 

випускники Академії не забезпечувалися форменим одягом. 

За звітний період Академією було укладено ряд договорів з 

підприємствами щодо закупівлі та індивідуального пошиття речового майна на 

загальну суму понад 924,5 тис. грн, з них:  

– 836,0 тис. грн – забезпечення курсантів Академії речовим майном; 

– 88,5 тис. грн - забезпечення спецодягом медичного персоналу. 

– 64,9 тис. грн – виплачена грошова компенсація за не отримане речове 

майно звільненому офіцерському складу; 

– 40,1 тис. грн – нарахована грошова компенсація за не отримане речове 

майно звільненому офіцерському складу, але ще не виплачена. 

Правове забезпечення та претензійно-позовна робота 

Протягом 2022 року здійснювалася претензійно-позовна робота з питань 

відшкодування курсантами (випускниками) та магістрами витрат, пов’язаних з 

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

України без відпрацювання трьох років після закінчення навчання, а також 

відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з утриманням у закладі вищої 

освіти у разі відрахування з Академії. Були підготовлені та подані до суду 47 

адміністративних позовів з цих питань на загальну суму 5 045 433, 32 грн. 

Також проводилася робота з питань відшкодування заборгованості  за 

надання освітніх послуг стосовно здобувачів вищої освіти для здобуття 

ступеня доктора філософії (аспірантів/ад’юнктів). Відділом було підготовлено 

та подано до суду 1 позов, який був задоволено на користь Академії. 

Адміністративними судами першої інстанції на користь Академії було 

задоволено 26 позовів, з них 3 позови частково задоволено, на загальну суму 
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майже 2 470 009,81 грн.  

Примусовим виконанням судових рішень, які набрали законної сили, 

займаються органи державної виконавчої служби.  За звітний період 

примусово  було відшкодовано 480 621,87 грн.       

 В 2022 році в задоволені 6 позовних заяв було відмовлено на підставі 

проходження відповідачами на період ухвалення рішення суду служби: 4 особи 

в Національній поліції, 1 особа мобілізована до лав Збройних Сил України, 1 

особа працює в органах пробації. Одне провадження у справі зупинене у 

зв’язку з мобілізацією відповідача.      

З 7 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 на загальну суму 419 446,87 грн. Станом на 27.12.2022 

року дані особи добровільно відшкодували 313 173,71 грн.  

Відділом правового забезпечення та претензійно-позовної роботи 

здійснювався захист інтересів Академії в судових справах з трудових питань 

та з питань, які виникають в господарських відносинах. Академії було 

пред’явлено 10 адміністративних та 6 цивільних позовів стосовно скасування 

наказів про дисциплінарні стягнення та поновлення на роботі, стягнення 

середнього заробітку, тощо та 2 господарських позовів стосовно стягнення 

основного боргу, пені з Академії на користь ТОВ «Газопостачальна компанія  

«Нафтогаз Україна» та стягнення компенсації вартості об’єму спожитого 

природнього газу з Академії на користь АТ «Оператор газорозподільчої 

системи «Хмельницькгаз». На сьогоднішній день рішення суду стосовно даних 

справ такі: відмовлено у задоволені позову - 7; задоволено -  1; перебувають на 

розгляді- 5; частково задоволено – 4 позови; закрито провадження – 1. 

Підготовлено матеріали до Фонду державного майна України стосовно 

передачі нерухомого майна в оренду відповідно до ЗУ «Про оренду державного 

та комунального майна». 

 Відділом здійснювався юридичний супровід оформлення 

правовстановлюючих документів, щодо майна, яке було передано від Центрів 

підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. 

Крім того, відділ правового забезпечення та претензійно-позовної роботи 

протягом звітного періоду надавав правову оцінку 431 проєктам 

договорів  (контрактів), що укладалися Академією. 

Відділ також брав активну участь в підготовці та укладенні нової редакції 

Колективного договору Академії, який був затверджений зборами трудового 

колективу Академії 17 січня 2022 року. 

Автотранспорт 

На даний час на балансі Академії перебуває 11 одиниць транспортних 

засобів та 2 бронетранспортера «БТР-60П». Поза балансом за Академією 

закріплено 4 одиниці транспорту (БАЗ А079.23, VOLKSVAGEN 

TRANSPORTER, КАМАЗ 65115-А5 – дві одиниці).  

У територіально відокремлених відділеннях Академії перебуває 12 

одиниць транспортних засобів, а саме: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2269-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2269-12
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– 1 одиниця транспортного засобу у Білоцерківській філії Академії; 

– 5 одиниць транспортних засобів у Кам’янській філії Академії; 

– 6 одиниць транспортних засобів у Хмельницькій філії Академії. 

У результаті обстрілів було пошкоджено 4 одиниці транспорту (ВАЗ 

21099, ВАЗ 217030), вони знаходяться в аварійному стані та 2 одинці (Волга та 

ЗАЗ) були відремонтовані силами водіїв групи автомобільного забезпечення 

Академії. Інший автотранспорт закладу вищої освіти утримується у робочому 

стані. Постійно проводиться контроль за технічним станом автомобілів 

Академії. Проводився необхідний поточний та при потребі капітальний ремонт 

автотранспорту на сертифікованих станціях техобслуговування. Значну 

частину ремонтних робіт було проведено власними силами водіями групи 

автомобільного забезпечення Академії.  

Транспорт експлуатувався задовільно, порушень правил дорожнього 

руху та інших пригод за звітний період не було допущено. 

Група з охорони праці 

В Академії відповідно до вимог чинної нормативно-правової бази 

постійно проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі з 

охорони праці з постійним та перемінним складом закладу вищої освіти 

різнопланового характеру (техніка безпеки на транспорті та під час 

пересування по дорозі, заходи безпеки при перебуванні на водоймах, 

особливості поводження під час ожеледиці, високої температури та інших 

несприятливих кліматичних умов та ін.). 

Всі працівники при виконанні робіт забезпечуються спецодягом, 

спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального захисту та 

гігієни.  

За звітний період для поліпшення стану охорони праці в Академії 

проведена наступна робота: 

– відповідно до вимог Правил безпечної роботи з інструментом та 

пристроями здійснюється постійний контроль за проведенням робіт 

інструментом та електричним обладнанням із захисними пристроями; 

– поновлені попереджувальні знаки безпеки з охорони праці; 

– перевірено наявність та доукомплектовано аптечки у транспортних 

засобах, гаражах та інших приміщеннях Академії; 

– проведено технічний огляд автотранспорту; 

– постійно здійснюється контроль за використанням у всіх приміщеннях 

корпусів Академії сучасного енергозберігаючого освітлювального обладнання. 

Також в Академії регулярно перевірялася наявність та придбання 

додаткових дезінфікуючих засобів, що використовуються для прибирання 

приміщень Академії; 

– періодично перевірялася робота джерела резервного живлення 

(бензогенератора) на випадок вимкнення електроенергії; 

– перевірено стан та відремонтовано і встановлено додаткові системи 

відео спостереження Академії; 

– проведено технічний огляд, обслуговування та ремонт витяжної 

вентиляції та технологічного обладнання їдальні Академії; 
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– проведено технічний огляд електроприладів їдальні; 

– проведена робота щодо оснащення санітарно-побутових приміщень 

сучасним обладнанням та інвентарем (їдальня, курсантські вбиральні, 

умивальники та душові гуртожитку); 

– проведено весняний та осінній огляди технічного стану будівель та 

споруд; 

– частково відремонтовано вікна 2-го та 3-го корпусів Академії, після 

обстрілів;  

– співробітниками амбулаторії регулярно здійснювався контроль за 

щоденним обов’язковим проходженням медичного огляду водіями перед 

допуском до роботи. 

Протягом 2022 року в навчально-курсовому комбінаті проведено 

навчання та перевірку знань з електробезпеки ІІ групи – 9 осіб; ІІІ групи – 3 

особи; ІV – 2 особи та з питань охорони праці 6 осіб. 

Пожежна безпека 

Протягом 2022 року надзвичайних подій та порушень з напрямку 

пожежної безпеки допущено не було. Стан забезпечення пожежної безпеки і 

недопущення пожеж та надзвичайних ситуацій підтримувався на належному 

стані та відповідав нормативно-правовим актам забезпечення пожежної 

безпеки.  

З метою підтримання належного стану пожежної безпеки протягом 

звітного періоду в Академії проведено ряд заходів, а саме: 

– чергову щорічну перевірку опору заземлення та ізоляції силових мереж 

закладу вищої освіти;  

– комплекс заходів щодо покращення стану протипожежної безпеки 

будівель та приміщень (обстежень електромережі, заміри опору ізоляції, 

шляхів евакуації, горищ); 

– інвентаризацію та технічне обслуговування (повірка) пожежних кран-

комплектів у навчальних корпусах відповідно до встановленого регламенту; 

– щорічний технічний огляд, обслуговування наявних вогнегасників; 

– регламентні роботи по підтриманню у робочому стані пожежної 

сигналізації у гуртожитку; 

– плановий пожежно-профілактичний огляд електричних розподільчих 

щитів «220 та 380В». 

В Академії на кожному навчальному курсі створена ланка 

пожежегасіння, з якою проведено навчання та практичне тренування з правил 

використання первинних протипожежних засобів у разі виникнення пожежі, 

також проведено перевірку стану запасних евакуаційних виходів, сходових 

клітин, обладнання речових та харчових складів, засобів зв’язку, у відповідних 

місцях розміщені плани евакуації та оновлені  попереджувальні знаки 

протипожежної безпеки. 

З організації роботи у сфері цивільного захисту 

Відповідно до Плану основних заходів Академії на 2022 рік та Плану 

роботи з організації цивільного захисту за звітний період створені та 

затверджені наказом ректора Академії: 
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– позаштатні ланки пожежегасіння на першому навчальному курсі; 

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

особового складу курсантів юридичного факультету. 

Відкореговано:  

– розрахунок укриття перемінного та постійного складу Академії в 

захисних спорудах в місці постійної дислокації навчального закладу; 

– керівні документи у разі евакуації персоналу та майна Академії при 

виникненні надзвичайних ситуацій; 

– загальна схема оповіщення персоналу Академії. 

Проведені заняття: 

– з молодшими командирами навчальних груп першого курсу 

юридичного факультету за темою: «Порядок отримання засобів захисту 

органів дихання та місце укриття в захисних спорудах особового складу 

першого курсу у разі виникнення надзвичайної ситуації»; 

– з керівним складом формування цивільного захисту Академії за темою: 

«Дії при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру»; 

– з персоналом та курсантами за темою: «Щодо запобігання ризикам, 

пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та знання 

правил поводження з такими предметами». 

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». 

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернігівської області пройшла навчання 1 особа керівного 

складу. 

Група засобів зв’язку 

За звітний період в Академії переведено внутрішні мережі на більш 

сучасне і надійне обладнання та облаштовано серверну кімнату.  

Замінено комп’ютерну техніку та периферійне обладнання до неї в 

комп’ютерному класі навчального корпусу № 1, на постійній основі 

відбувалися закупки та встановлення нової комп’ютерної техніки для 

персоналу Академії. 

У 2022 році було оновлено та продовжено строк дії сертифікатів та 

електронних ключів доступу до систем, які потребують захищеної авторизації.  

На постійній основі проводився ремонт комп’ютерної техніки персоналу, 

здійснювалась технічна підтримка офіційних заходів Академії, надавалась 

допомога у налаштуванні мереж в Хмельницькій філії Академії. 

В навчальному корпусі № 1 прокладено резервне живлення до критичних 

точок навчального корпусу, а також переобладнано систему відеонагляду в 

черговій частині. 

Протягом 2022 року проводилось завантаження на сайт періодичних 

наукових видань Академії. 

Співробітниками групи засобів зв’язку проведено закупівлю та 
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встановлення системи електронного документообігу АСКОД. 

Сектор публічних закупівель 

В поточному році сектором публічних закупівель було оприлюднено в 

електронній системі закупівель 379 звітів про договори про закупівлю, 

укладені без використання електронної системи закупівель. 

Оприлюднено 29 оголошень про проведення спрощених закупівель на 

загальну суму 1 294 096,89 грн, в результаті проведення яких зекономлено 154 

416,33 грн. 

Оголошено 18 закупівель «Запит ціни пропозиції» через Електронний 

каталог на загальну суму 377 230 грн, в результаті проведення яких 

зекономлено 64 957,60 грн. 

Проведено 27 переговорних процедур  на загальну суму 3 998 696,67 грн, 

в результаті проведення яких зекономлено 446 630 грн. 

Оприлюднено 31 оголошення про проведення відкритих торгів та 24 

оголошення про відкриті торги з особливостями на загальну суму 6 179 503 грн 

у результаті проведення яких зекономлено 1 197 950 грн. 

Відповідно до Постанови Кабміну від 12.10.2022 № 1178 «Про 

затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні 

закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» оприлюднено звіти 

здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного 

каталогу для закупівлі товару на загальну суму 2 390 348,11 грн. 

Всього в електронній системі закупівель в 2022 році сектором публічних 

закупівель було проведено закупівель на загальну суму 14 485 684,67 грн з яких 

зекономлено 1 895 861,50 грн.  

За період з 31.03.2022 року по 23.09.2022 року було укладено 74 договори 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28 лютого 2022 

року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану».  

Сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю надано 

73 «Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі» до 

здійснених закупівель, для оприлюднення на офіційній сторінці Академії. 
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Розділ 10 

Робота амбулаторії Академії  

 

 

Основною задачею працівників амбулаторії є забезпечення персоналу, 

курсантів, студентів, слухачів Академії первинною медичною допомогою, у 

тому числі невідкладною медичною допомогою. 

Організована співпраця з новими підрозділами амбулаторії – 

фельдшерським пунктом в Хмельницькій філії Академії та пунктом охорони 

здоров’я в Кам’янській філії Академії. 

За звітний період до Амбулаторії за медичною допомогою звернулось 

2 589 осіб, амбулаторно проходили лікування 204 курсанти, кількість днів 

тимчасової непрацездатності становила 1 047 (в середньому на одного хворого 

5 днів).  Кількість хворих  на ГРВІ  в І та ІІ кварталах 2022 року  становила 78 

осіб, 3 хворих на ангіну, 1 хворів Covid -19. У звітному періоді зареєстровано 

5 випадків отримання травм, в тому числі – 3 випадки переломів, ЗЧМТ – 2.  

Протягом 2022 року потребували високоспеціалізованої медичної 

допомоги на вторинному рівні, цілодобового медичного нагляду та перебували 

на стаціонарному лікуванні в лікарнях міста Чернігова 5 курсантів. Кількість 

ліжко-днів, відповідно, становила 47 (в середньому 9 ліжко-днів на одного 

хворого). 

Лікарем-стоматологом амбулаторії було оглянуто та проліковано 66 

курсантів та співробітників Академії.  

За звітній період у фізіотерапевтичному кабінеті проведено 170 

фізіотерапевтичних процедур для 84 курсантів та персоналу Академії. 

У 2022 році, в амбулаторії середнім медичним персоналом було 

виконано 772 маніпуляцій (внутрішньовенні, внутрішньом’язові, підшкірні, 

внутрішньошкірні ін’єкції). 

За даний період до фельдшерського пункту Хмельницької філії Академії 

за медичною допомогою звернулось 1 577 осіб: 813 курсантів, 652 слухачі, 112 

співробітників, кількість днів тимчасової непрацездатності становила 712 (в 

середньому на одного хворого 3 дні). Кількість хворих на ГРВІ в 2022 році 

складає 1 325 осіб та 8 хворих на ангіну. Зареєстровано 6 випадків отримання 

травм: 3 серед курсантів, 3 серед слухачів, в тому числі переломів – 2 випадки. 

Протягом 2022 року потребували високоспеціалізованої медичної 

допомоги на вторинному рівні, цілодобового медичного нагляду та перебували 

на стаціонарному лікуванні в лікарнях міста Хмельницького 4 курсанти. 

Кількість ліжко-днів, відповідно, становила 20 (в середньому 5 ліжко-днів на 

одного хворого). 

До пункту охорони здоров’я в Кам’янській філії Академії звернулось 

2244 слухачів та співробітників. Амбулаторно проліковано 1 448 осіб, з них 

ГРВІ – 1 208, травм – 91 випадок. 

Протягом звітного періоду медичним персоналом амбулаторії та філій 

проводилися санітарно-гігієнічні, протиепідемічні та лікувально-

профілактичні заходи, а саме: 
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– проведено профілактичні заходи щодо попередження переходу гострих 

захворювань в хронічні форми; 

– організовувалось вакцинування буферними дозами від COVID-19 

серед осіб особового складу Академії та курсантів, з подальшим контролем 

кратності доз вакцин та допомогою при побічних ефектах після вакцинування;  

– створено запас необхідних матеріальних ресурсів на випадок 

захворювання на грип та ГРВІ, COVID-19: лікарські засоби для надання 

невідкладної допомоги та лікування хворих на грип, ГРВІ та короновірусну 

хворобу; засоби індивідуального захисту; дезінфікуючі та миючі засоби; 

– враховуючи воєнний стан, створено запас лікарських засобів та 

матеріальних ресурсів для захисних укриттів, як для Академії так і філій в 

Хмельницькому та Кам’янську; 

– здійснювались систематичні перевірки санітарного стану їдальні 

Академії, якості миття посуду, медичний огляд наряду; 

– проводилися медичні огляди курсантів та осіб, що повертались із 

відпусток, відряджень тощо; 

– проводилися експрес-тести  на антитіла COVID-19 у слухачів Інституту 

підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України; 

– заплановано та виконано в 2022 році, в повному обсязі флюорографічне 

обстеження курсантів та персоналу Академії. 

Розроблено бюджетний запит на 2022 рік з урахуванням нових 

підрозділів амбулаторії (Хмельницький, Кам’янське). 

Фінансування медичних потреб Академії на 2022 рік за КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  становило 347 448,86 грн.  

За звітній період було закуплено: 

– дезінфікуючих засобів – 25 243,50 грн; 

– виробів медичного призначення – 500,00 гривень; 

– стоматологічних матеріалів та інструментів – 13 088,00 грн; 

– фармакологічної продукції  – 321 164,59 грн. 

Було профінансовано поточний ремонт стоматологічної установки на 

суму 2 740,00 грн, калібрування центрифуги на суму 1 675,20 грн  та закуплено 

медичний одяг на суму 4 270,00 грн. Придбано для захисних укриттів 15 

електронних термометрів на суму 1 441,14 грн; 1 тонометр автоматичний на 

суму 1 888,80 грн. Також сплачене навчання медичного персоналу на 

інформаційно-методичному семінарі: «Методичне забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Організація та порядок проведення щозмінних перед 

рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів» на 

суму 7 470,00 грн. Придбані системи  реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання на суму 1 159,70 грн. 

 За додаткові кошти закуплено: 

– фармакологічної продукції  – 30 740,0 грн; 

– виробів медичного призначення – 1 930,00 грн; 

– перев’язувальні та медичні матеріали –160,00 грн; 

– електронні термометри 10 шт. – 2 240,00 грн.  

Для забезпечення організації здійснення медичних оглядів працівників 
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Академії окремих професій (працівники їдальні), діяльність яких пов'язана з 

обслуговуванням населення та може призвести до поширення інфекційних 

хвороб, відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2001 року № 559 «Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок» та Порядком проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 

23.07.2002 року  № 280 Академією було укладено договір з ТОВ «Клініка імені 

Гальченко В.В.» на суму 4 950,00 грн за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)». 
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Основні завдання Академії у 2023 році 

1. Забезпечення якості освітньої діяльності, що відповідає стандартам 

вищої освіти. 

2. Створення в Академії системи підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників шляхом отримання ліцензії. 

3. Забезпечення неперервності освітнього процесу в умовах адаптивного 

карантину, в умовах особливого періоду воєнного стану й планових та 

аварійних відключень електроенергії. 

4. Сприяння впровадженню в освітній процес інформаційних технологій, 

забезпечення процесу технічним обладнанням та матеріалами, інтеграція в 

освітній процес технологій дистанційного навчання (розвиток системи 

Moodle). 

5. Розробка й вдосконалення навчальних планів і освітніх програм з 

урахуванням міжнародних стандартів, державних стандартів вищої освіти, 

затверджених МОН України та рекомендацій стейкхолдерів. 

6. Розвиток культури якості освіти шляхом продовження політики з 

популяризації академічної доброчесності, залучення всіх суб’єктів освітнього 

процесу до процедур вдосконалення освітніх програм Академії, налагодження 

взаємодії з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 

7. Створення в Академії спеціалізованих вчених рад для проведення 

разових захистів дисертацій. 

8. Участь у грантових програмах та пошук міжнародних партнерів і 

грантових програм Еразмус+, продовження міжнародної співпраці в рамках 

членства Академії в міжнародній неурядовій організації «Мережа 

європейських навчальних закладів пенітенціарної підготовки». 

9. 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 % у порівнянні з 

попереднім звітним періодом. 

10. Зростання кількості створених та належним чином оформлених 

об’єктів інтелектуальної власності, в порівнянні з відповідним показником 

2020 року, за підсумками 2023 року – на 30 %. 

11. Відновлення та зміцнення матеріальної та навчально-методичної бази 

кафедри військової підготовки. 

12. Розширення сфери надання громадянам України освітніх послуг 

кафедрою військової підготовки шляхом укладання договорів. 

13. Покращення інформаційно-телекомунікаційних мереж Академії з 

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

баз бібліотек закладів вищої освіти, провідних бібліотек України та зарубіжних 

країн. 

14. Проведення профорієнтаційної роботи, у тому числі з 

представниками міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних 

покарань Міністерства юстиції України. 




