
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

28 травня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2020 році. 

2. Про готовність приймальної комісії до проведення вступної кампанії у 2020 році. 

3. Про визначення вартості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту). 

4. Про профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії та їхніми 

батьками. 

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради. 

6. Про внесення змін до Графіку освітнього процесу курсантів, слухачів та 

студентів денної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Внести зміни до Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби в 2020 році. 

1.2. Оновлені Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2020 році розмістити на офіційному веб-сайті Академії. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Вважати роботу зі здійснення заходів щодо підготовки до проведення вступної 

кампанії у 2020 році на денну та заочну форми навчання такою, що відповідає вимогам 

наказів Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році» 

та від 04 травня 2020 року №591 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2019 року №1285», Положення про приймальну комісію Академії 

Державної пенітенціарної служби, Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби в 2020 році. 

2.2. Продовжити роботу приймальної комісії Академії щодо проведення вступної 

кампанії у 2020 році та ознайомлення абітурієнтів із вимогами наказів Міністерства освіти 

і науки України. 

2.3. Відповідальному секретареві підготувати документацію, необхідну для 

проведення вступних випробувань та конкурсу вступників за сертифікатами Українського 

центру оцінювання якості освіти.  

2.4. Проводити засідання приймальної комісії згідно з планом роботи. 

Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.12.2020 року. 
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3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. Визначити вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (2020 року набору) за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 

контракту): 

- на денній формі навчання в розмірі 18 000,00 грн. на рік; 

- на заочній формі навчання в розмірі 16 000,00 грн. на рік. 

3.2. Надалі фінансово-економічному відділу та начальнику аспірантури Академії 

керуватись зазначеними розрахунками під час укладання договорів із вступниками 

(аспірантами) 2020 року набору. 

Відповідальні: начальник фінансово-економічного відділу –  

 головний бухгалтер Усенко О.М.; 

 начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 31.10.2020 року. 

3.3. Підготувати наказ про затвердження калькуляції видатків на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за кошти фізичних, юридичних осіб 

2020 року набору на денній та заочній формах навчання. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 15.06.2020 року. 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію про проведену профорієнтаційну роботу з майбутніми 

абітурієнтами Академії та їхніми батьками взяти до уваги. 

4.2. Вважати профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії 

задовільною. 

4.3. Продовжувати роботу з абітурієнтами Академії та їхніми батьками за всіма 

визначеними напрямами. 

Відповідальний: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

 Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.08.2020 року. 

4.4. Створити 3D-екскурсію Академією, для можливості абітурієнтам влаштовувати 

онлайн дні відкритих дверей. 

Відповідальні: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.11.2020 року. 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Про схвалення Положення про організацію освітнього процесу в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

5.1.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про організацію 

освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про організацію освітнього 

процесу в Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.3. Перший примірник Положення про організацію освітнього процесу 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 15.06.2020 року. 
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5.2. Про схвалення Положення про індивідуальний навчальний план 

здобувачів вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про індивідуальний 

навчальний план здобувачів вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про індивідуальний 

навчальний план здобувачів вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2.3. Перший примірник Положення про індивідуальний навчальний план 

здобувачів вищої освіти 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 15.06.2020 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 
6.1. Внести зміни до Графіку освітнього процесу курсантів, слухачів та студентів 

денної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік. 

Відповідальні: начальник режимно-стройової служби Махлай О.А. 

 начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 05.06.2020 року. 

 


