
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

06 травня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність випускових кафедр до проведення атестації випускників 

(здобувачів вищої освіти). 

2. Про графіки освітнього процесу на 2020–2021 навчальний рік. 

3. Про додаткові вступні випробування для вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти у 2020 році в Академії Державної пенітенціарної служби. 

4. Про внесення змін до складу проектних груп освітньої діяльності в сфері вищої 

освіти.  

5. Про результати практичної підготовки курсантів та студентів Академії у 2019 – 

2020 навчальному році. 

6. Про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії. 

7. Про внесення змін до Графіків освітнього процесу. 

8. Про внесення змін до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

9. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про готовність випускових кафедр до проведення атестації 

випускників (здобувачів вищої освіти) взяти до уваги. 

1.2. Вважати підготовку випускових кафедр до проведення атестації випускників 

(здобувачів вищої освіти) задовільною. 

1.3. Випусковим кафедрам у визначені строки та відповідно до встановленого 

порядку, провести атестацію випускників (здобувачів вищої освіти) Академії. 

Відповідальні: завідувач кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Тагієв С.Р.; 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Шумна Л.П.; 

начальник кафедри психології  

Мірошниченко О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.06.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

2.2. Схвалити та затвердити Графік освітнього процесу на 2020–2021 навчальний 

рік. 

2.3. Начальникам факультетів, кафедр, навчальному відділу дотримуватись 

Графіків освітнього процесу в 2020–2021 навчальному році. 

Відповідальні: начальники факультетів, завідувачі (начальники) 

 кафедр, начальник навчального відділу. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2021 року. 
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3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

3.2. Скасувати додаткові вступні випробування для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти у 2020 році в Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2020 року. 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.2. Внести зміни до складу проектних груп освітньої діяльності в сфері вищої 

освіти.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 22.05.2020 року. 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію про результати практичної підготовки курсантів та студентів 

Академії в 2019–2019 навчальному році взяти до уваги. 

5.2. Продовжити практику моніторингу практичної підготовки курсантів та 

студентів Академії в наступному навчальному році. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.05.2021 року. 

6. УХВАЛИЛИ: 
6.1. Інформацію про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії взяти до 

уваги. 

6.2. Начальнику відділу виховної та психологічної роботи – уповноваженому з 

питань запобігання і виявлення корупції надалі: 

– підвищувати рівень знань постійного та перемінного особового складу Академії з 

питань антикорупційної політики Держави; 

– співпрацювати з інститутами громадянського суспільства та проводити 

моніторинг щодо виявів корупції в Академії; 

– у разі виявлення фактів порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

вживати конструктивних заходів для притягнення до відповідальності порушників. 

Відповідальний: начальник відділу виховної та психологічної 

роботи – уповноважена особа з питань запобігання і 

виявлення корупції Вороніна С.В. 

Контроль: ректор Академії Тогочинський О.М.  

Термін: до 01.04.2021 року. 

7. УХВАЛИЛИ:  

7.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

7.2. Внести зміни до Графіку освітнього процесу підготовки магістрів та слухачів, 

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

Відповідальні: начальник сектору магістерської підготовки 

 Свириденко Н.М.; 

  начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб  

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2021 року. 
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8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

8.2. Підготувати пропозиції до Міністерства юстиції України щодо внесення змін 

до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

   Академії Майборода І.А. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: 18.05.2020 року. 

 

9. УХВАЛИЛИ:  

9.1. Про схвалення Положення про атестацію здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

9.1.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

9.1.2. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про атестацію здобувачів 

вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

9.1.3. Підготувати наказ про затвердження Положення про атестацію здобувачів 

вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

9.1.4. Перший примірник Положення про атестацію здобувачів вищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання в Академії Державної пенітенціарної 

служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення архівної справи 

та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.05.2020 року 

9.2. Про схвалення Положення про визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

9.2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

9.2.2. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

9.2.3. Підготувати наказ про затвердження Положення про визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

9.2.4. Перший примірник Положення про визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти в Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання 

до сектору докумеянтального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями 

громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.05.2020 року 

9.3. Про схвалення тематики магістерських робіт. 

9.3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

9.3.2. Схвалити у такій редакції теми магістерських робіт. 

9.3.3. Підготувати наказ про схвалення тематики  магістерських робіт. 

Відповідальний: начальник сектору магістерської підготовки 

Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.05.2020 року 
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9.4. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Мірошниченко О.М. «Методика підготовки і оформлення кваліфікаційної роботи 

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія». 

9.4.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

9.4.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник 

Мірошниченко О.М. «Методика підготовки і оформлення кваліфікаційної роботи 

здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія». 

Відповідальна: начальник кафедри психології Мірошниченко О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.11.2020 року 


