
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

 

24 грудня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

 

 

Порядок денний: 
 

1. Про правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році. 

2. Про результати оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби у 2020 році.  

3. Про ухвалення тем дисертаційних досліджень аспірантів 2020 року набору та 

затвердження їх індивідуальних планів наукової роботи. 

4. Про надання можливості достроково виконати освітню складову підготовки 

доктора філософії аспіранткою третього року навчання Кобою Марією Миколаївною у 

зв’язку з закінченням дисертаційного дослідження. 

5. Про надання академічної відпустки аспірантці четвертого року навчання 

Кореньковій Тетяні Юріївні. 

6. Про розгляд та затвердження форми контракту про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії Державної 

пенітенціарної служби за державним (регіональним) замовленням. 

7. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

8. Про хід виконання ухвал вченої ради та план роботи вченої ради на 2021 рік. 
 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2021 році. 

1.2. Розмістити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2021 році на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та подати їх для верифікації до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 31.12.2020 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про результати оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Академії у 2020 році взяти до уваги. 
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2.2. Оприлюднити на офіційному вебсайті Академії інформацію про результати 

оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії у 2020 році. 

Відповідальні: начальник відділу наукової діяльності та  

    міжнародного співробітництва Академії  

  Пузирьов М.С.; 

  начальник сектору зв’язків із засобами масової 

  інформації та громадськістю Академії Ющенко С.П. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 27.12.2020  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити в наданій редакції теми дисертаційних досліджень аспірантів 2020 

року набору. 

3.2. 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 (2020)». 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії   

      Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2020 

3.3. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів першого року 

навчання. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії   

      Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

 Термін: до 27.12.2020  

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Дозволити аспірантці третього року навчання Кобі Марії Миколаївні достроково 

виконати освітню складову підготовки доктора філософії у зв’язку із закінченням 

дисертаційного дослідження. 

4.2. Підготувати супроводжуючу документацію для дострокового виконання 

освітньої складової підготовки доктора філософії аспірантці третього року навчання 

Кобі М.М. 

Відповідальний:  начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії 

    Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 28.12.2020 

4.3. Завідувачам кафедр Академії Ніщимній С.О., Шумній Л.П., Тагієву С.Р. 

забезпечити належні організаційні умови аспірантці третього року навчання Кобі М.М. для 

дострокового виконання освітньої складової підготовки доктора філософії. 

Відповідальні: завідувачі кафедр Академії Ніщимна С.О.,  

Шумна Л.П., Тагієв С.Р. 

Контроль: проректор Академії Олійник О.І.  

Термін: до 15.01.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Відповідно до п. 2 статті 46 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

№ 1556-VII, п. 14 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ)», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 надати академічну відпустку 

аспірантці четвертого року навчання Кореньковій Тетяні Юріївні. 
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5.2. Підготувати наказ про надання академічної відпустки аспірантці четвертого року 

навчання Кореньковій Тетяні Юріївні. 

Відповідальний:  начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії 

    Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 31.12.2020 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити форму контракту про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії Державної пенітенціарної служби за 

державним (регіональним) замовленням. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії 

   Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

 Термін: до 27.12.2020  

6.2. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) Академії забезпечити укладання 

контрактів з ад’юнктами.  

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії 

   Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2020 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Курс лекцій з міжнародного права» для підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» укладача Ребкала М.М. 

УХВАЛИЛИ:  

7.1.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Курс лекцій з 

міжнародного права» для підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» укладача Ребкала М.М.   

Відповідальний: укладач Ребкало М.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.06.2021 

 

7.2. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Тренінговий модуль: сенситивний підхід до споживачів наркотиків» авторів 

Аніщенко В.О., Яковець І.С. 

УХВАЛИЛИ: 

7.2.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Тренінговий 

модуль: сенситивний підхід до споживачів наркотиків» авторів Аніщенко В.О., 

Яковець І.С. 

Відповідальні: автори Аніщенко В.О., Яковець І.С. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.06.2021 

 

7.3. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Основні напрямки діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого 

ізолятора» авторів Данильченко Т.В., Волевахи І.Б., Мірошниченко О.М. 
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7.3.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Основні напрямки 

діяльності психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора» авторів 

Данильченко Т.В., Волевахи І.Б., Мірошниченко О.М. 

Відповідальні: автори Данильченко Т.В., Волевахи І.Б., 

Мірошниченко О.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.06.2021 

 

7.4. Про схвалення та затвердження Положення про групу організаційно-

аналітичної роботи та контролю Академії Державної пенітенціарної служби. 

7.4.1. Положення про групу організаційно-аналітичної роботи та контролю 

Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

7.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про групу організаційно-

аналітичної роботи та контролю Академії Державної пенітенціарної служби. 

7.4.3. Перший примірник Положення про групу організаційно-аналітичної роботи 

та контролю Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до 

сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян. 
Відповідальний: помічник ректора групи організаційно-аналітичної 

роботи та контролю Аніщенко В.О. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 31.12.2020 

 

8. УХВАЛИЛИ:  
8.1. Затвердити План роботи вченої ради Академії Державної пенітенціарної 

служби на 2021 рік. 

Відповідальний: учений секретар Академії Мошта І.М. 

Контроль: голова вченої ради –  

 ректор Академії Тогочинський О.М.  

Термін: до 28.12.2020 

 

 

 


