
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  
 

20 березня 2019 року                                                                                                  м. Чернігів 
 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про навчальні плани підготовки фахівців в Академії Державної пенітенціарної 

служби.  

2. Про програми вступних випробувань для визначеної категорії осіб в Академії 

Державної пенітенціарної служби у 2019 році. 

3. Про переведення Гнатюка П.А., студента 231 навчальної групи, який навчається за 

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

державного бюджету. 

4. Про відрахування аспірантів Могільовського В.В. та Моторіна С.С. з аспірантури 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

6. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри педагогіки та гуманітарних 

дисциплін кандидату педагогічних наук Разумейко Н.С. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Схвалити та затвердити навчальні плани підготовки фахівців в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

1.2. Перші примірники навчальних планів передати до навчального відділу для 

використання в освітньому процесі.  

Відповідальні: начальник навчального відділу Кисельова М.С.; 

 начальник факультету заочного, контрактного  

 навчання та підвищення кваліфікації працівників 

 Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 06.04.2019 року. 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Схвалити та затвердити програми вступних випробувань, що проводить 

Академія Державної пенітенціарної служби в 2019 році. 

2.2. Розмістити програми вступних випробувань, що проводить Академія 

Державної пенітенціарної служби в 2019 році, на офіційному веб-сайті Академії. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Кисельова М.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.04.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Перевести Гнатюка Павла Анатолійовича, який навчається на факультеті 

заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників Академії на 

третьому курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 

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 01.09.2019 року. 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1. Підготувати наказ про відрахування аспірантів Могільовського В.В. та 

Моторіна С.С. з аспірантури Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.2. Виключити зі списків аспірантів Академії Державної пенітенціарної служби 

Могільовського В.В. та Моторіна С.С. з 01 квітня 2019 року. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.04.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Про затвердження Положення про відділ наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.1. Затвердити у такій редакції Положення про відділ наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ наукової 

діяльності та міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.3. Перший примірник Положення про відділ наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до сектору документального забезпечення архівної справи та роботи із 

зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Аніщенко В.О.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 30.03.2019 року. 

 

5.2. Про затвердження Положення про відділ режимно-секретної роботи 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.1. Затвердити у такій редакції Положення про відділ режимно-секретної роботи 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ режимно-

секретної роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.3. Перший примірник Положення про відділ режимно-секретної роботи 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу режимно-секретної роботи 

Кудрик А.О.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.03.2019 року. 
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5.3. Про затвердження Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.3.1. Затвердити у такій редакції Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.3.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про щорічне рейтингове 

оцінювання науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

5.3.3. Перший примірник Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-

педагогічних   працівників   Академії   Державної   пенітенціарної   служби   передати на  

 

 

зберігання до сектору документального забезпечення архівної справи та роботи із 

зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Аніщенко В.О.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 30.03.2019 року. 

 

5.4. Про затвердження Положення про академічну доброчесність в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

5.4.1. Затвердити у такій редакції Положення про академічну доброчесність в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про академічну 

доброчесність в Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.4.3. Перший примірник Положення про академічну доброчесність в Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального 

забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Аніщенко В.О.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.03.2019 року. 

  

5.5. Про розгляд та рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних 

видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Академії: 

– Наукового вісника Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: 

науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 

2019. № 1 (2). 203 с.; 

– колективної монографії за загальною редакцією О.М. Тогочинського 

«Душпастирська опіка в органах та установах виконання покарань»; 

– навчально-методичного посібника Пекарчука В.М. «Методика викладання 

права»; 

– навчально-методичного посібника авторів Пекарчука В.М., Олійника В.С., 

Ребкала М.М. «Конституційне право зарубіжних країн»; 

– «Кримінальне право (загальна частина): практикум» укладачів 

Денисова С.Ф., Єрмака О.В.; 

– навчально-методичного посібника «Фінанси», укладач Сіренко К.Ю.; 

– навчально-методичного посібника «Національна економіка», укладач 

Сіренко К.Ю.; 

– навчально-методичного посібника Тогочинського О.М., Дрижака В.В. 

«Практикум з основ наукових досліджень»; 

– навчально-методичного посібника Тогочинського О.М., Дрижака В.В. «Основи 

педагогіки (конспект лекцій)». 
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5.5.2. Рекомендувати до друку наукові та навчально-методичні видання, 

підготовлені науково-педагогічними працівниками Академії. 

Відповідальні: автори та укладачі наукових та навчально- 

 методичних видань.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2019 року. 

6. УХВАЛИЛИ:  
6.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Разумейко Н.С., здобувача щодо присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі економіки і соціальних дисциплін. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 03.04.2019 року. 

7. УХВАЛИЛИ:   
7.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 

– старшим викладачем кафедри фізичного виховання Академії Державної 

пенітенціарної служби Петрика Дмитра Петровича; 

– старшим викладачем кафедри фізичного виховання Академії Державної 

пенітенціарної служби Ткаченка Івана Васильовича; 

– викладачем кафедри фізичного виховання Академії Державної пенітенціарної 

служби Гончара Віталія Валерійовича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 01.04.2019 року. 

 


