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Третій рік поспіль в Академії праці, соціальних відносин і туризму проводиться конкурс
наукових досягнень серед штатних педагогічних працівників (за підсумками попереднього
навчального року). За результатами конкурсу 2018-2019 навчального року відзнаку «Кращий
науковець» отримав Олексій Сергійович Ховпун, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Олексій Ховпун закінчив Академію адвокатури України. Захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю «кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».
Олексій Ховпун працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з
квітня 2015 року на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики.
Протягом квітня 2015 року - серпня 2016 р. – доцент кафедри, з вересня 2016 р. –
завідувач кафедри.
До напрямів наукових інтересів Ховпуна О.С. належать проблеми
кримінального права та процесу, медичного права. Найбільш предметно цими
питаннями почав займатися з 2015 р. За цей період опубліковано понад 30 наукових праць. Олексій
Ховпун взяв участь у більш як 15 міжнародних науково-практичних конференціях.
У 2018-2019 роках Олексій Ховпун опублікував 21 наукову працю, з яких: статтей Web of
Science – 2, монографія – 3 (у співавторстві), наукових статей у вітчизняних фахових виданнях – 6, тез
доповідей у збірниках матеріалів конференцій – 10. Взяв участь у 15 науково-практичних конференціях,
з яких 5 – міжнародні.
Був розробником двох навчально-методичних посібників з предметів «Кримінологія» та «Медичне
право».
«Вісник АПСВТ» запитав переможця щодо його наукових здобутків, бачення розвитку наукової
роботи Академії та планів на майбутнє.
— Олексію Сергійовичу, що привело Вас у вищу освіту і, зокрема, в Академію?
— Для мене моя робота - це діяльність, яку я не можу не робити. Колись я був студентом, та
навчався на юридичному факультеті за радянськими підручниками. Мене дуже гнітило те, що стара
форма навчання містила у собі дуже мало спільного з новою українською реальністю. Тому у мене
з’явилася мрія стати викладачем і викладати студентам предмети у відповідності до нових реалій
сьогодення. Мені це вдалося, і з 2015 року я викладаю юридичні дисципліни в Академії праці, соціальних
відносин і туризму.
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Основна проблема навчання полягає в тому, що люди часто працюють лише на рівні знань і вмінь,
а не цінностей. Робота з ідентичністю та переконаннями є основною, на мою думку, в навчальному
процесі. Після закінчення навчання студент має стати краще в людському сенсі.
Проблема виникає через те, що іноді фактично не відбувається процесу навчання. Зокрема,
викладач постійно викладає один і той же матеріал, не узгоджуючи його з новими реаліями життя.
При цьому, варто зрозуміти, що викладач не може насильно навчити, але він може зробити так, аби
з’явилося бажання навчитися. В цьому і є талант викладача.
— Як Ви бачите розвиток наукової роботи в нашій Академії?
— Вважаю, що перш за все необхідно сприяти активізації публікаційної активності науковців
Академії передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях. Необхідно визнати критично
важливим включення до міжнародних наукометричних баз наукових видань Академії. З цією метою
необхідно узгодити їхню редакційну та видавничу політику з вимогами наукометричних баз.
Крім того, необхідно посилити роботу із залучення студентів до виконання наукових досліджень.
Сприяти тематичній тяглості їхньої наукової роботи на всіх освітніх рівнях. Необхідно визнати доцільним
і всіляко підтримувати створення та діяльність Ради молодих учених і студентських наукових товариств.
Також необхідно розробити і впровадити в Академії систему оцінювання та стимулювання науковометодичної роботи викладачів з метою посилення цих складових у їхній діяльності та заохочення до
професійного розвитку та самореалізації.
— Що Ви вважаєте найбільшим власним науковим досягненням у 2018-2019 навчальному році?
— Вважаю, що найбільшим моїм власним науковим досягненням у зазначений період стало те, що
наказом Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 було затверджено Рішення вченої
ради Академії праці, соціальних відносин і туризму про присвоєння мені вченого звання доцента
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики. Цій події передував дуже великий обсяг
наукової діяльності.
— Як поєднується наука і практика у вашій професійній діяльності?
Результати усіх моїх наукових досліджень я активно використовую під час викладацької діяльності.
Крім того, мною, спільно з викладачами кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
проводяться тренінги та майстер-класи під час яких вдосконалюється практична майстерність учасників.
Також мною надаються юридичні консультації.
— Які наукові плани Ви маєте на наступні 5 років?
— Я продовжу свою наукову діяльність та, можливо, здобуті результати використаю для роботи
над докторською дисертацією.
— Ще раз вітаємо Вас з перемогою в конкурсі Академії на звання «Кращий науковець» і
бажаємо нових успіхів у науковій діяльності!
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