
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  
 

29 травня 2019 року                                                                                                  м. Чернігів 

 
 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність випускових кафедр до проведення атестації випускників 

(здобувачів вищої освіти). 

2. Про підготовку випускників (здобувачів вищої освіти) до проведення атестації. 

3. Про визначення вартості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

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

4. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

5. Про встановлення посадових окладів науково-педагогічним працівникам, які 

працюють на посадах доцента чи професора, але не мають відповідних вчених звань. 

6. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу Крупко Я.М. 

7. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 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 10.06.2019 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію про стан підготовки випускників (здобувачів вищої освіти) до 

проведення атестації взяти до уваги. 

2.2. Визнати результати готовності випускників Академії до проведення атестації 

задовільними. 

2.3. Начальникам факультетів регулярно здійснювати моніторинг результатів 

проходження атестації випускниками (здобувачами вищої освіти). 

Відповідальні: начальники факультетів Академії. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 10.06.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ:  
3.1. Визначити вартість підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (2019 року набору) за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 

контракту): 

- на денній формі навчання в розмірі 15 500,00 грн. на рік; 

- на заочній формі навчання в розмірі 13 500,00 грн. на рік. 

3.3. Надалі фінансово-економічному відділу та начальнику аспірантури Академії 

керуватись зазначеними розрахунками під час укладання договорів із вступниками 

(аспірантами) 2019 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 31.10.2019 року. 

3.4. Підготувати наказ про затвердження калькуляції видатків на підготовку 

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

2019 року набору на денній та заочній формах навчання. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 10.06.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:    

 

4.1. Про внесення змін до Правил прийому до аспірантури Академії ДПтС. 

4.1.1. Внести відповідні зміни до Правил прийому до аспірантури Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 31.05.2019 року. 

 

4.2. Про зміну складу членів проектної групи, які є відповідальними за 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та кафедри, на яку 

покладено відповідальність за підготовку зазначеної категорії осіб за спеціальністю 

081 «Право». 

4.2.1. Підрозділом відповідальним за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 – випусковою кафедрою 

визначити кафедру адміністративного, цивільного та господарського права і процесу. 

4.2.2. Затвердити проектну групу на яку покладено відповідальність за підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 081 «Право» у складі:  

- Ніщимної С.О., доктора юридичних наук, професора; 

- Глушкова В.О., доктора юридичних наук, професора; 

- Шумної Л.П., доктора юридичних наук, доцента; 

- Іванькова І.В., кандидата юридичних наук, доцента. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 17.07.2019 року. 

 

4.3. Про зміну керівника проектної групи (гаранта освітньо-наукової 

програми), який є відповідальним за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 
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4.3.1. Призначити керівником проектної групи – гарантом освітньої програми, 

відповідальним за підготовку здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти для здобуття ступеня доктор філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 

081 «Право», доктора юридичних наук, професора Глушкова В.О. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 17.07.2019 року. 

 

4.4. Про внесення змін до навчального плану та графіку освітнього процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за рахунок коштів 

юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) заочної форми навчання. 

4.4.1. Внести зміни до навчального плану та графіку освітнього процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за рахунок 

коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) заочної форми навчання з 01 

листопада 2019 року. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 14.06.2019 року. 

 

4.5. Про внесення змін до Положення про юридичний факультет Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4.5.1. Внести відповідні зміни до Положення про юридичний факультет Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4.5.2. Підготувати наказ про внесення змін до Положення про юридичний 

факультет Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.5.3. Перший примірник Положення про юридичний факультет Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектора документального 

забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник юридичного факультету Царюк С.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 12.06.2019 року. 

 

4.6. Про внесення змін до Положення про факультет пробації Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4.6.1. Внести відповідні зміни до Положення про факультет пробації Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4.6.2. Підготувати наказ про внесення змін до Положення про факультет пробації 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.6.3. Перший примірник Положення про факультет пробації Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектора документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник факультету пробації Ткаченко О.Г. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 12.06.2019 року. 

 

4.7. Про нову редакцію Положення про кафедру Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

4.7.1. Затвердити у такій редакції Положення про кафедру Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

4.7.2. Підготувати наказ про нову редакцію Положення про кафедру Академії 

Державної пенітенціарної служби. 
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4.7.3. Перший примірник Положення про кафедру Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектора документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник юридичного факультету Царюк С.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 12.06.2019 року. 

 

4.8. Про нову редакцію Положення про загальні збори трудового колективу 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.8.1. Затвердити у такій редакції Положення про загальні збори трудового 

колективу Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.8.2. Підготувати наказ про нову редакцію Положення про загальні збори 

трудового колективу Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.8.3. Перший примірник Положення про загальні збори трудового колективу 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектора 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 02.09.2019 року. 

 

4.9. Про рекомендацію до друку матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля» 

(22 квітня 2019 року, м. Чернігів, Академія Державної пенітенціарної служби). 

4.9.1. Рекомендувати до друку матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля». 

4.9.2. Розмістити матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля» на офіційному веб-сайті 

Академії. 

Відповідальний: головний науковий співробітник Єрмак О.В. 

Контроль: голова науково-методичної ради Академії –  

помічник ректора групи організаційно-аналітичної  

роботи  та контролю Академії Аніщенко В.О. 

Термін: до 31.05.2019 року. 

 

4.10. Про рекомендацію до друку матеріалів ІV-ої заочної науково-практичної 

конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові 

правової і соціальної держави» (25 квітня 2019 року, м. Чернігів, Академія Державної 

пенітенціарної служби). 

4.10.1. Рекомендувати до друку матеріали ІV-ої заочної науково-практичної 

конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і 

соціальної держави». 

4.10.2. Розмістити матеріали ІV-ої заочної науково-практичної конференції 

«Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної 

держави» на офіційному веб-сайті Академії. 

Відповідальний: головний науковий співробітник Єрмак О.В. 

Контроль: голова науково-методичної ради Академії –  

помічник ректора групи організаційно-аналітичної  

роботи  та контролю Академії Аніщенко В.О. 

Термін: до 31.05.2019 року. 
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4.11. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Ткаченка О.Г. «Адміністративне право та процес». 

4.11.1 Рекомендувати навчально-методичний посібник Ткаченка О.Г. 

«Адміністративне право та процес» до друку. 

Відповідальний: начальник факультету пробації Ткаченко О.Г. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.11.2019 року. 

 

4.12. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Ткаченка О.Г. «Адміністративний примус в діяльності Державної кримінально-

виконавчої служби України». 

4.12.1 Рекомендувати навчально-методичний посібник Ткаченка О.Г. 

«Адміністративний примус в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби 

України» до друку. 

Відповідальний: начальник факультету пробації Ткаченко О.Г. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.11.2019 року. 

 

4.13. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Шендерук О.Б. «Практикум з англійської мови». 

4.13.1 Рекомендувати навчально-методичний посібник Шендерук О.Б. «Практикум 

з англійської мови» до друку. 

Відповідальний: доцент кафедри іноземних мов Шендерук О.Б. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.11.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 
5.1. Відділу по роботі з персоналом підготувати наказ та встановити посадовий 

оклад: 

– з 24 квітня 2019 року Шендерук Олені Борисівні, доценту кафедри іноземних мов 

Академії Державної пенітенціарної служби, у розмірі 6397 (шість тисяч триста дев’яносто 

сім) гривень (за сімнадцятим тарифним розрядом згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ» (зі змінами), з урахуванням положень постанови КМ України від 

23.01.2019 №36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників»); 

– з 12 травня 2019 року Дрижаку Віктору Володимировичу, професору кафедри 

педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби, у розмірі 

7293 (сім тисяч двісті дев’яносто три) гривні (за дев’ятнадцятим тарифним розрядом 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 

навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами) з урахуванням 

положень постанови КМ України від 23.01.2019 №36 «Про підвищення посадових окладів 

науково-педагогічних працівників»). 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 31.05.2019 року. 
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6. УХВАЛИЛИ: 
6.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Крупко Я.М., здобувача щодо присвоєння вченого звання 

доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 12.05.2019 року. 

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

– доцентом кафедри фізичної підготовки Донця Ігоря Олексійовича; 

– доцентом кафедри тактико-спеціальної підготовки Філоненка Олексія 

Анатолійовича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 05.06.2019 року. 

 


