
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

01 липня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність приймальної комісії до проведення вступної кампанії у 2021 році. 

2. Про результати практичної підготовки курсантів та студентів Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2020/2021 навчальному році. 

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

служби у 2021 році. 

4. Про затвердження програми додаткового вступного випробування з теорії 

держави і права для осіб, які вступають на навчання на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право» на основі рівня вищої освіти, здобутого з іншої 

спеціальності. 

5. Про освітню програму та навчальні плани підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6. Про результати атестації здобувачів Академії ДПтС у 2020/2021 навчальному році. 

7. Про профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії Державної 

пенітенціарної служби та їхніми батьками. 

8. Про відрахування аспіранта першого року навчання Бугайчука Івана Петровича з 

ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної пенітенціарної служби. 

9. Про результати роботи факультетів Академії Державної пенітенціарної служби у 

2020/2021 навчальному році. 

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

складу Академії Державної пенітенціарної служби. 

11. Про результати виконання плану основних заходів у 2020/2021 навчальному році. 

12. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

13. Звіт про роботу науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2020/2021 навчальному році. 

14. Про внесення змін до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

15. Про обрання за конкурсом начальника: 

 – територіально відокремленого відділення «Білоцерківська філія Академії 

Державної пенітенціарної служби»; 

– територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної 

пенітенціарної служби»; 

– територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». 

16. Про присвоєння вченого звання науково-педагогічним та науковим працівникам 

Академії ДПтС (Пузирьову М.С., Шумейко З.Є., Сокоринському Ю.В.). 
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17. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби», територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

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

кампанії у 2021 році на денну та заочну форми навчання такою, що відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році», 

Положення про приймальну комісію Академії Державної пенітенціарної служби, Правил 

прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 2021 році. 

1.2. Продовжити роботу приймальної комісії Академії ДПтС щодо проведення 

вступної кампанії у 2021 році та ознайомлення абітурієнтів із вимогами наказів 

Міністерства освіти і науки України. 

1.3. Відповідальному секретарю підготувати документацію, необхідну для 

проведення вступних випробувань та конкурсу вступників за сертифікатами Українського 

центру оцінювання якості освіти.  

1.4. Проводити засідання приймальної комісії згідно з планом роботи. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 31.12.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про результати практичної підготовки курсантів та студентів 

Академії ДПтС у 2020/2021 навчальному році взяти до уваги. 

2.2. Продовжити практику моніторингу практичної підготовки курсантів та 

студентів Академії ДПтС у наступному навчальному році. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

 Термін: до 01.06.2022 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Внести зміни до Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби в 2021 році. 

3.2. Оновлені Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2021 році розмістити на офіційному вебсайті Академії ДПтС. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

 Термін: до 15.07.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. Схвалити та затвердити програму додаткового вступного випробування з теорії 

держави і права для осіб, які вступають на навчання на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» на основі рівня вищої освіти, здобутого з іншої 

спеціальності. 

4.2. Розмістити програму додаткового вступного випробування з теорії держави і 

права для осіб, які вступають на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти 
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за спеціальністю 081 «Право» на основі рівня вищої освіти, здобутого з іншої 

спеціальності, на офіційному вебсайті закладу. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

                                  Термін: до 07.07.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Схвалити та затвердити освітню програму підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» у 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2. Схвалити та затвердити навчальні плани підготовки фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.3. Перші примірники освітньої програми та навчальних планів підготовки 

фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» в Академії Державної пенітенціарної служби передати до 

навчального відділу для використання в освітньому процесі.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС    

 Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

 Термін: до 14.07.2021 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію про результати атестації здобувачів Академії ДПтС у 2020/2021 

навчальному році взяти до уваги. 

6.2. Вважати роботу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

такою, що відповідає освітньому законодавству та нормативним актам Академії ДПтС. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію про проведену профорієнтаційну роботу з майбутніми 

абітурієнтами Академії Державної пенітенціарної служби та їхніми батьками взяти до 

уваги. 

7.2. Вважати профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії 

Державної пенітенціарної служби задовільною. 

7.3. Продовжувати роботу з абітурієнтами Академії Державної пенітенціарної 

служби та їхніми батьками за всіма визначеними напрямами. 

Відповідальний: начальник відділу зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Академії ДПтС 

Ющенко С.П. 

 Контроль: проректор Академії ДПтС Шеремета О.П. 

Термін: до 30.08.2022 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. За порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи (без 

поважних причин) відрахувати з ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної 

пенітенціарної служби Бугайчука Івана Петровича аспіранта 1-го курсу заочної форми 

навчання, який навчається за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб з галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». 
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8.2. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС підготувати відповідний 

наказ. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) 

Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.   

Термін: до 09.07.2021 

 

9. УХВАЛИЛИ: 

9.1. Інформацію про результати роботи факультетів Академії Державної 

пенітенціарної служби в 2020/2021 навчальному році взяти до уваги. 

9.2. Продовжити діяльність факультетів Академії Державної пенітенціарної служби 

за всіма визначеними напрямами. 

Відповідальні: начальники факультетів Академії ДПтС 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 01.08.2022 

 

10. УХВАЛИЛИ:  

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

перемінного складу Академії Державної пенітенціарної служби взяти до уваги. 

10.2. Начальнику відділу виховної, психологічної роботи та організації дозвілля 

Академії скласти План виховної роботи Академії Державної пенітенціарної служби на 

2021/2022 навчальний рік. 

Відповідальний: начальник відділу виховної, психологічної роботи 

та організації дозвілля Академії ДПтС 

Залуговська Г.П. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Шеремета О.П. 

Термін: до 31.08.2021 

 

11. УХВАЛИЛИ:  
11.1. Інформацію про виконання Плану основних заходів Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2020/2021 навчальному році схвалити та затвердити. 

11.2. Підготувати План основних заходів Академії Державної пенітенціарної 

служби на 2021/2022 навчальний рік.  

Відповідальний: начальник  відділу документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян Академії ДПтС  

Прищепа С.О. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

 Термін: до 14.08.2021 

 

12. УХВАЛИЛИ: 

12.1. Про схвалення та затвердження тем кваліфікаційних робіт для 

здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 053 «Психологія» на 2021/2022 навчальний рік.  

12.1.1. Схвалити та затвердити теми кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 

053 «Психологія» на 2021/2022 навчальний рік. 
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12.1.2. Підготувати наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт для 

здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» на 2021/2022 навчальний рік. 

Відповідальний: начальник відділу магістерської підготовки 

Академії ДПтС Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 08.07.2021 

 

12.2. Про внесення змін до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії (PhD) в Академії Державної пенітенціарної служби.  
12.2.1. Внести зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії (PhD) в Академії Державної пенітенціарної служби. 

12.2.2. Підготувати наказ про внесення змін до Положення про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) 

Академії ДПтС Крупко Я.М. 
Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 08.07.2021 

 

12.3. Про схвалення та затвердження Положення про дистанційне навчання в 

Академії Державної пенітенціарної служби.  
12.3.1. Положення про дистанційне навчання в Академії Державної пенітенціарної 

служби схвалити та затвердити. 

12.3.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про дистанційне навчання 

в Академії Державної пенітенціарної служби. 

12.3.3. Перший примірник Положення про дистанційне навчання в Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до відділу документального 

забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

 Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 08.07.2021 

 

12.4. Про схвалення та затвердження Положення про відділ документального 

забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії 

Державної пенітенціарної служби.  
12.4.1. Положення про відділ документального забезпечення, архівної справи та 

роботи зі зверненнями громадян Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та 

затвердити. 

12.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

12.4.3. Перший примірник Положення про відділ документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії Державної пенітенціарної 

служби передати на зберігання до відділу документального забезпечення, архівної справи 

та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 

Відповідальний: начальник  відділу документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян  

Академії ДПтС Прищепа С.О. 
Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 
Термін: до 08.07.2021 
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12.5. Про схвалення та затвердження Положення про відділ правового 

забезпечення та претензійно-позовної роботи Академії Державної пенітенціарної 

служби.  
12.5.1. Положення про відділ правового забезпечення та претензійно-позовної 

роботи Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

12.5.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ правового 

забезпечення та претензійно-позовної роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

12.5.3. Перший примірник Положення про відділ правового забезпечення та 

претензійно-позовної роботи Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до відділу документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: заступник начальника відділу правового 

забезпечення та претензійно-позовної роботи 
Академії ДПтС Коросташівець І.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 
Термін: до 08.07.2021 

 

12.6. Про схвалення та затвердження Положення про відділ зв’язків із 

засобами масової інформації та громадськістю Академії Державної пенітенціарної 

служби.  
12.6.1. Положення про відділ зв’язків із засобами масової інформації та 

громадськістю Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

12.6.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ зв’язків із 

засобами масової інформації та громадськістю Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

12.6.3. Перший примірник Положення про відділ зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до відділу документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник відділу зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Академії ДПтС 
Ющенко С.П. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Шеремета О.П. 

Термін: до 08.07.2021 

 

12.7. Про схвалення та затвердження Положення про сектор дистанційного 

навчання навчального відділу Академії Державної пенітенціарної служби.  
12.7.1. Положення про сектор дистанційного навчання навчального відділу 

Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

12.7.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про сектор дистанційного 

навчання навчального відділу Академії Державної пенітенціарної служби. 

12.7.3. Перший примірник Положення про сектор дистанційного навчання 

навчального відділу Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до 

відділу документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

 Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 08.07.2021 
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12.8. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Європейський вимір історії України» укладача, доцента кафедри економіки та 

соціальних дисциплін Попружної А.В. 

12.8.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Європейський 

вимір історії України» укладача, доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академії ДПтС Попружної А.В. 

Відповідальний: доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академії ДПтС Попружна А.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

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

«Соціологія» укладача, доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Попружної А.В. 

12.9.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Соціологія» 

укладача, доцента кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії ДПтС 

Попружної А.В. 

Відповідальний: доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академії ДПтС  Попружна А.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

12.10. Про розгляд та рекомендацію до друку монографії «Осудність 

(кримінально-правові аспекти)» авторів Куца В.М., Чорней С.В. 

 

12.10.1. Рекомендувати до друку монографію «Осудність (кримінально-правові 

аспекти)» авторів Куца В.М., Чорней С.В. 

Відповідальні: колектив авторів 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

12.11. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного 

посібника «Англійська мова. Практикум для психологів. Частина ІІ» укладачів, 

Борисенко І.В., Набок А.І.  

12.11.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Англійська 

мова. Практикум для психологів. Частина ІІ» укладачів, Борисенко І.В., Набок А.І. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.12.2021 

 

12.12. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії 

ДПтС «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» 

№ 1 (6) за 2021 рік, яке входить до Переліку фахових видань України категорії «Б».  
12.12.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Науковий 

вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» № 1 (6) за 2021 рік, яке 

входить до Переліку фахових видань України категорії «Б». 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи 

Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2021 
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12.13. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії 

ДПтС «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 1 (12) за 2021 рік, яке входить 

до Переліку фахових видань України категорії «Б» . 

12.13.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Науковий 

вісник Сіверщини. Серія: Право» № 1 (12) за 2021 рік, яке входить до Переліку фахових 

видань України категорії «Б». 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи  

Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 15.07.2021 

 

12.14. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання 

Академії ДПтС «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 1 (9) 

за 2021 рік. 

12.14.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Кримінально-

виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 1 (9) за 2021 рік. 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи  

Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.08.2021 

 

12.15. Про схвалення проєкту Загальної короткострокової програми 

підвищення кваліфікації «Професіоналізація державних службових органів юстиції, 

юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади як 

пріоритетна складова державної політики». 

12.15.1. Проєкт Загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації 

«Професіоналізація державних службових органів юстиції, юридичних служб міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади як пріоритетна складова державної 

політики» схвалити. 

12.15.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Загальної 

короткострокової програми підвищення кваліфікації «Професіоналізація державних 

службових органів юстиції, юридичних служб міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади як пріоритетна складова державної політики». 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 19.07.2021 

 

13. УХВАЛИЛИ: 

13.1. Звіт про роботу науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2020/2021 навчальному році схвалити та затвердити. 

13.2. Голові науково-методичної ради підготувати План роботи науково-

методичної ради Академії Державної пенітенціарної служби на наступний навчальний рік. 

Відповідальний: голова науково-методичної ради 

Академії ДПтС Аніщенко В.О. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 31.08.2021 
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14. УХВАЛИЛИ: 
14.1. Підготувати пропозиції до Міністерства юстиції України щодо внесення змін 

до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС  Мошта І.А.   

                                     Термін: до 28.07.2021 

 

15. УХВАЛИЛИ: 
15.1. Переможцем конкурсу обрано кандидатуру Муштатенка Олександра 

Івановича на призначення на посаду начальника територіально відокремленого відділення 

«Білоцерківська філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

15.2. Переможцем конкурсу обрано кандидатуру Турецького Вячеслава 

Вікторовича на призначення на посаду начальника територіально відокремленого 

відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

15.3. Переможцем конкурсу обрано кандидатуру Тюфтія Сергія Миколайовича на 

призначення на посаду начальника територіально відокремленого відділення «Кам’янська 

філія Академії Державної пенітенціарної служби». 

15.4. Передати кандидатури переможців конкурсу на узгодження конференції 

трудового колективу Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І. М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О. І.  

Термін: 01.07.2021 

 
16. УХВАЛИЛИ: 

16.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Пузирьова Михайла Сергійовича, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 081 «Право» Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 15.07.2021 

16.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Шумейко Зінаїди Євгенівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 15.07.2021 

16.3. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Сокоринського Юрія Володимировича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі тактико-спеціальної підготовки 

Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 15.07.2021 

 

17. УХВАЛИЛИ: 

17.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ 

про призначення: 

– начальником кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Винограда Олександра Васильовича; 
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– доцентом кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Жулковського Вадима Вікторовича; 

– старшим викладачем кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Масловського Олександра Вікторовича; 

– старшим викладачем кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Бартєнєву Людмилу Сергіївну; 

– старшим викладачем кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Ковальську Поліну Григорівну; 

– викладачем кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Малінковську Оксану Володимирівну; 

– викладачем кафедри кінології та спеціальних дисциплін територіально 

відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» Тимощука Олександра Івановича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 19.07.2021 

17.2. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ 

про призначення: 

– начальником кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Мицька Олександра Івановича; 

– старшим викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Горбача Ігоря Олександровича; 

– старшим викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Ковалевського Артема Вікторовича; 

– старшим викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Пушкарського Вадима Геннадійовича; 

– викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Діденка Олексія В’ячеславовича; 

– викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Помогайбо Ольгу Вікторівну; 

 

– викладачем кафедри правової та спеціальної підготовки територіально 

відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби» 

Кадигроб Галину Валеріївну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

   Термін: до 26.07.2021 

 


