
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

 

20 грудня 2019 року                                                                                             м. Чернігів 

 

   

Порядок денний: 
 

1. Про правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби у 2020 році. 

2. Про результати оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Академії у 2019 році. 

3. Про зміну теми дисертаційного дослідження Махлая О.А. здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

4. Про ухвалення тем дисертаційних досліджень аспірантів 2019 року набору та 

затвердження їх індивідуальних планів наукової роботи. 

5. Про органи курсантсько-студентського самоврядування та шляхи підвищення 

ефективності співпраці адміністрації Академії та органів курсантсько-студентського 

самоврядування. 

6. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

7. Про хід виконання ухвал вченої ради та план роботи вченої ради на 2020 рік. 
 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2020 році. 

1.2. Розмістити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2020 році на офіційному веб-сайті Академії та подати їх для верифікації до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Відповідальний: начальник навчального відділу 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 31.12.2019 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про результати оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Академії у 2019 році взяти до уваги. 

2.2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Академії інформацію про результати 

оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії у 2019 році. 

Відповідальні: начальник відділу наукової діяльності та наукового 

 співробітництва Стеценко І.М.; 

 начальник сектору зв’язків із засобами масової 

 інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 27.12.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ:   

3.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження  здобувачу вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Махлаю Олегу 

Анатолійовичу у такій редакції: «Теоретичні та прикладні засади реалізації пенітенціарної 

пробації». 

3.2. Направити тему дисертаційного дослідження аспіранта Махлая О.А. до 

Національної академії правових наук України для її розгляду та внесення до щорічного 

видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2019).  

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:    

4.1. Затвердити у наданій редакції теми дисертаційних досліджень аспірантів 2019 

року набору. 

4.2. Направити теми дисертаційних досліджень аспірантів до Національної академії 

правових наук України для їх розгляду та внесення до щорічного видання «Перелік тем 

дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2019). 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2019 року. 

4.3.Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів першого року 

навчання. 

Відповідальні: начальники (завідувачі) кафедр 

 начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію про співпрацю адміністрації Академії та органів курсантсько-

студентського самоврядування взяти до уваги. 

5.2. Персоналу відділу виховної та психологічної роботи Академії надалі провадити 

роботу з координації і підвищення ефективності співпраці адміністрації Академії та 

органів курсантсько-студентського самоврядування. 

Відповідальний: начальник відділу виховної та психологічної 

роботи Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 31.12.2020 року.  

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Про розгляд та рекомендацію до друку навчального посібника «Економіка 

та управління підприємствами установ виконання покарань: практикум»  укладачів 

О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко, В.О. Аніщенко. 
6.1.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Економіка та управління 

підприємствами установ виконання покарань: практикум»  укладачів О.Г. Гончаренко, 

К.Ю. Сіренко, В.О. Аніщенко. 

Відповідальні: укладачі навчального посібника.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 29.05.2020 року. 

6.2. Про розгляд та рекомендацію до друку навчального посібника 

«Англійська мова», 2-ге видання доповнене та перероблене  укладачів 

Т.І. Баляснікова, І.В. Борисенко, Т.З. Ігнатович. 
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6.2.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Англійська мова», 2-ге 

видання доповнене та перероблене укладачів Т.І. Баляснікова, І.В. Борисенко, 

Т.З. Ігнатович; 

Відповідальні: укладачі навчального посібника.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 29.05.2020 року. 

6.3. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії 

«Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2019. № 1 (5). 

6.3.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії «Кримінально-виконавча 

система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2019. № 1 (5); 

Відповідальні:  редакційна колегія наукового журналу. 

редактор редакційно-видавничої групи 

Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.03.2020 року. 

 

6.4. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії 

«Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2019. № 2 (6). 

6.4.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії «Кримінально-виконавча 

система: Вчора. Сьогодні. Завтра» 2019. № 2 (6); 

Відповідальні:  редакційна колегія наукового журналу. 

редактор редакційно-видавничої групи 

Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.03.2020 року. 

 

6.5. Про схвалення та затвердження Положення про аспірантуру Академії 

Державної пенітенціарної служби 
6.5.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про аспірантуру  

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.5.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про аспірантуру Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

6.5.3. Перший примірник Положення про аспірантуру Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 28.12.2019 року. 

 

6.6. Про схвалення та затвердження Положення про сектор магістерської 

підготовки Академії Державної пенітенціарної служби  
6.6.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про сектор магістерської 

підготовки Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.6.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про сектор магістерської 

підготовки Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.6.3. Перший примірник Положення про сектор магістерської підготовки Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального 

забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник сектору магістерської підготовки  

Свириденко Н.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 28.12.2019 року. 
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6.7. Про схвалення та затвердження Положення про силабус навчальної 

дисципліни Академії Державної пенітенціарної служби 
6.7.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про силабус навчальної 

дисципліни Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.7.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про силабус навчальної 

дисципліни Академії Державної пенітенціарної служби. 

6.7.3. Перший примірник Положення про силабус навчальної дисципліни 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 28.12.2019 року. 

 

7. УХВАЛИЛИ:   
7.1. Схвалити та затвердити План роботи вченої ради Академії Державної 

пенітенціарної служби на 2020 рік. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М. 

Контроль: голова вченої ради –  

ректор Академії Тогочинський О.М.  

Термін: до 28.12.2019 року. 

 

 

 


