
 

Міністерство юстиції України 

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

26 серпня 2020 року м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність структурних підрозділів Академії до початку нового 2020–2021 

навчального року. 

2. Про стан кадрового забезпечення в Академії. 

3. Про стан виховної та психологічної роботи серед постійного та перемінного 

складу. 

4. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

5. Про затвердження форм договорів з підготовки фахівців у Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про готовність структурних підрозділів Академії до початку 

нового 2020–2021 навчального року взяти до уваги. 

1.2. Усім структурним підрозділам розпочати виконання завдань, що окреслені 

проректорами по напрямках своєї діяльності на 2020–2021 навчальний рік. 

Відповідальні: начальники структурних підрозділів. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.07.2021 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про стан кадрового забезпечення в Академії взяти до уваги. 
2.2. Відділу по роботі з персоналом продовжити роботу з формування резерву 

кадрів на заміщення вакантних посад різних категорій працівників у Академії, вживати 

заходів щодо організації та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

стажування персоналу Академії. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Мошта І.А. 

Термін: до 31.12.2020 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію про стан виховної та психологічної роботи серед постійного та 

перемінного складу взяти до уваги. 

3.2. Провести перевірку ведення документації з виховної роботи на юридичному 

факультеті та факультеті пробації Академії. 

Відповідальний: начальник відділу виховної, психологічної роботи 

та організації дозвілля Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 01.11.2020 року. 
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4. УХВАЛИЛИ: 

 

4.1. Про організацію освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної 
служби з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону. 

4.1.1. Організувати освітній процес в Академії Державної пенітенціарної служби з 
урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних 
одиницях регіону. 

4.1.2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2», постановою Головного державного санітарного лікаря 
Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 
короновірусної хвороби (COVID-19)», листа Міністерства освіти і науки від 13.08.2020 
№ 1/9-435 «Щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках», 
підготувати наказ про організацію освітнього процесу в Академії Державної 
пенітенціарної служби з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих 
адміністративно-територіальних одиницях регіону. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2020 року. 

 

4.2. Про внесення змін до графіку освітнього процесу курсантів, слухачів та 
студентів денної форми навчання на 2020–2021 навчальний рік. 

4.2.1. Схвалити та затвердити Графік освітнього процесу курсантів, слухачів та 

студентів денної форми навчання на 2020–2021 навчальний рік відповідно до внесених 

змін. 

4.2.2. Підготувати наказ про внесення змін до графіку освітнього процесу 

курсантів, слухачів та студентів денної форми навчання на 2020–2021 навчальний рік. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2020 року. 
 

4.3. Про внесення змін до Правил прийому до Академії Державної 
пенітенціарної служби у 2020 році. 

4.3.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби 
в 2020 році відповідно до внесених змін. 

4.3.2. Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 2020 році 
подати для верифікації до Єдиної державної бази з питань якості освіти. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2020 року. 

4.3.3. Оновлені Правила прийому на навчання до Академії Державної 

пенітенціарної служби в 2020 році розмістити на офіційному вебсайті Академії. 

Відповідальний: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2020 року. 
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4.4. Про схвалення та затвердження Положення про навчальний відділ 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.4.1. Положення про навчальний відділ Академії Державної пенітенціарної служби 

схвалити та затвердити. 

4.4.2. Підготувати наказ про Положення про навчальний відділ Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

4.4.3. Перший примірник Положення про навчальний відділ Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2020 року. 

 

4.5. Про схвалення та затвердження Кодексу Академічної доброчесності 
Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.5.1. Кодекс Академічної доброчесності Академії Державної пенітенціарної 
служби схвалити та затвердити. 

4.5.2. Підготувати наказ про Кодекс Академічної доброчесності Академії 
Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2020 року. 

 

4.6. Про внесення змін до освітньо-професійної програми для підготовки 

фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» в Академії 
Державної пенітенціарної служби. 

4.6.1. Запропоновані зміни внести до освітньо-професійної програми для 

підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В., 

начальник кафедри психології Мірошниченко О.М. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2020 року. 

 

4.7. Про внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» за спеціальністю 053 «Психологія» в Академії Державної пенітенціарної 
служби (2017, 2018, 2019, 2020 років набору). 

4.7.1. Запропоновані зміни внести до навчальних планів підготовки фахівців на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» за спеціальністю 053 «Психологія» в Академії Державної пенітенціарної служби 

(2017, 2018, 2019, 2020 років набору). 

4.7.2. Перші примірники навчальних планів підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю 053 «Психологія» в Академії Державної пенітенціарної служби (2017, 2018, 

2019, 2020 років набору) передати до навчального відділу для використання в освітньому 

процесі. 

Відповідальні: начальник навчального відділу Співак В.В., 

начальник кафедри психології Мірошниченко О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2020 року. 
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4.8. Про внесення змін до освітньо-професійної програми Право для 

підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 
081 «Право» в Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.8.1. Запропоновані зміни внести до освітньо-професійної програми Право для 

підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» в Академії Державної пенітенціарної служби. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В., 

начальник кафедри адміністративного, цивільного 
та господарського права та процесу Ніщимна С.О. 

Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2020 року. 

 

4.9. Про внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за денною та 
заочною формами навчання в Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.9.1. Запропоновані зміни внести до навчальних планів підготовки фахівців на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за денною та 

заочною формами навчання в Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.9.2. Перші примірники навчальних планів підготовки фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною 

формами навчання в Академії Державної пенітенціарної служби передати до навчального 

відділу для використання в освітньому процесі. 

Відповідальні: начальник навчального відділу Співак В.В., 

начальник кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу Ніщимна С.О. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2020 року. 
 

4.10. Про дозвіл до проведення лекцій у 2020–2021 навчальному році науково- 

педагогічними працівниками Академії Державної пенітенціарної служби, які не 

мають наукових ступенів. 

4.10.1. Дозволити, як виняток, у 2020–2021 навчальному році читати лекції 

науково-педагогічним працівникам Академії Державної пенітенціарної служби, які не 

мають наукових ступенів (список осіб додається). 

4.10.2. Начальникам (завідувачам) кафедр на наступний навчальний рік планувати 

академічне навантаження таким чином, щоб до читання лекцій допускалися лише 

викладачі, які мають науковий ступінь, вчене звання. 

Відповідальні: начальники (завідувачі) кафедр. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 
Термін: до 01.09.2021 року. 

 

4.11. Про схвалення та затвердження Положення про спортивну секцію з 
мініфутболу Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.11.1. Положення про спортивну секцію з мініфутболу Академії Державної 

пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

4.11.2. Підготувати наказ про Положення про спортивну секцію з мініфутболу 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.11.3. Перший примірник Положення про спортивну секцію з мініфутболу 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник кафедри фізичної підготовки Донець І.О. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 04.09.2020 року. 
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4.12. Про схвалення та затвердження Положення про комісію з інфекційного 

контролю в Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.12.1. Положення про комісію з інфекційного контролю в Академії Державної 

пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

4.12.2. Підготувати наказ про Положення про комісію з інфекційного контролю в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.12.3. Перший примірник Положення про комісію з інфекційного контролю в 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 

Відповідальний: завідувач Амбулаторії Кухта Н.О. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 

Термін: до 04.09.2020 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ 

5.1. Затвердити форму договору про навчання в закладі вищої освіти. 
5.2. Затвердити форму договору про надання платної освітньої послуги. 

5.3. Начальнику факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб під час укладання договорів використовувати затверджені форми. 

Відповідальний: начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.12.2020 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 
– доцентом кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу Денисенко Катерину Вікторівну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Мошта І.А. 

Термін: до 01.09.2020 року. 


