
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

12 вересня 2019 року                                                                                                 м. Чернігів 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії. 

2. Про стан підготовки Академії до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Про переведення Шамілова Р.Ш. студента 242 навчальної групи, який навчається 

за кошти фізичних, юридичних осіб заочної форми навчання на навчання за кошти 

державного бюджету. 

4. Про затвердження Концепції освітньої діяльності, Освітньо-професійної програми 

«Психологія» для підготовки фахівців зі спеціальності 053 «Психологія» на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти, Пояснювальної записки та Навчального плану до неї. 

5. Про затвердження Положення про відділ виховної та психологічної роботи 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6. Про нову редакцію Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Академії Державної 

пенітенціарної служби.  

7. Про затвердження нової редакції Положення по присвоєння звань «Почесний 

професор Академії Державної пенітенціарної служби» та «Почесний доктор Академії 

Державної пенітенціарної служби». 

8. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам 

Академії. 

9. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  взяти 

до уваги. 

1.2. Забезпечити виконання основних вимог, процедур та заходів Положення про 

систему забезпечення Академією Державної пенітенціарної служби якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

1.3. Підбити підсумки щорічного оцінювання результатів роботи науково-

педагогічних і педагогічних працівників Академії та оприлюднити результати таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті.  

Відповідальний: начальник науково-дослідного центру з питань 

діяльності органів та установ ДКВС України  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 30.12.2019 року. 
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1.4. Забезпечити проходження підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників згідно з графіком проходження підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Академії.  

Відповідальні: начальники структурних підрозділів, начальники 

(завідувачі) кафедр. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.08.2020 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період взяти до 

уваги. 

2.2. Підготовку будівель та споруд Академії для експлуатації у осінньо-зимовий 

період вважати задовільною. 

2.3. Провести інструктажі з постійним та перемінним складом Академії щодо 

економного використання води, електроенергії та тепла. 

2.4. Відкоригувати схеми аварійного відключення мереж електроживлення, тепло 

та водопостачання. 

2.5.Здійснити заміри опору ізоляції системи електропостачання по всіх вузлах 

введення. 

 

Відповідальні: інженер з енерго та комунально-побутового  

забезпечення Головач І.З.; 

начальник комунально-експлуатаційного відділу 

Приходько Р.В. 

Контроль: проректор Академії Малишенко Л.Є. 

Термін: до 15.10.2019 року. 

2.6. Здійснити поточний ремонт покрівлі навчального корпусу №3. 

Відповідальні: технік-доглядач навчального корпусу №3   

Бондаренко О.О.; 

начальник комунально-експлуатаційного відділу 

Приходько Р.В. 

Контроль: проректор Академії Малишенко Л.Є. 

Термін: до 15.10.2019 року. 

3. УХВАЛИЛИ:  
3.1. Перевести Шамілова Равшана Шахларовича студента 242 навчальної групи 

факультету заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників 

Академії, який навчається за кошти фізичних, юридичних осіб на навчання за кошти 

державного бюджету. 

Відповідальні: начальник факультету заочного, контрактного 

 навчання та підвищення кваліфікації працівників 

 Низовець О.М.; 

 начальник відділу по роботі з персоналом 

 Майборода І.А. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 16.09.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  
4.1. Схвалити та затвердити Концепцію освітньої діяльності, Освітньо-професійної 

програму «Психологія» для підготовки фахівців зі спеціальності 053 «Психологія» на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти, Пояснювальну записку та Навчальний план 
до неї. 
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4.2. Підготувати необхідні документи для проходження процедури ліцензування 
підготовки фахівців зі спеціальності 053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.; 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.12.2019 року. 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про відділ виховної та 

психологічної роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ виховної та 

психологічної роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.3. Перший примірник Положення про відділ виховної та психологічної роботи 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу виховної та психологічної 

роботи Вороніна С.В.  

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 19.09.2019 року. 

6. УХВАЛИЛИ:  

6.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.3. Перший примірник Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

  Майборода І.А.  

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 31.10.2019 року. 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення по присвоєння звань 

«Почесний професор Академії Державної пенітенціарної служби» та «Почесний доктор 

Академії Державної пенітенціарної служби». 

7.2. Підготувати наказ про затвердження Положення по присвоєння звань 

«Почесний професор Академії Державної пенітенціарної служби» та «Почесний доктор 

Академії Державної пенітенціарної служби». 

7.3. Перший примірник Положення по присвоєння звань «Почесний професор 

Академії Державної пенітенціарної служби» та «Почесний доктор Академії Державної 

пенітенціарної служби» передати на зберігання до сектору документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 19.09.2019 року. 

8. УХВАЛИЛИ:   
8.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Сіренко Крістіни Юріївни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі економіки та соціальних дисциплін. 
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8.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Педорича Анатолія Володимировича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 26.09.2019 року. 

9. УХВАЛИЛИ: 
9.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 

– начальником факультету пробації Академії Державної пенітенціарної служби 

Шамрука Олега Павловича; 

– доцентом кафедри іноземних мов Академії Державної пенітенціарної служби 

Набок Анну Іванівну; 

– викладачем кафедри військової підготовки Академії Державної пенітенціарної 

служби Марченка Миколу Івановича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 24.09.2019 року. 

 

 


