Міністерство юстиції України
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Рішення
зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби
01 грудня 2020 року

м. Чернігів

Порядок денний:
1. Про результати роботи приймальної комісії у 2020 році.
2. Про органи курсантсько-студентського самоврядування та шляхи підвищення
ефективності співпраці адміністрації Академії та органів курсантсько-студентського
самоврядування.
3. Про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в Академії.
4. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії.
5. Про присвоєння вченого звання професора кафедри теорії та історії держави і
права, конституційного права Шумній Л.П.
6. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії.
1. УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію про результати роботи приймальної комісії у 2020 році взяти до уваги.
1.2. Начальнику сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
Академії продовжити профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами та їхніми
батьками.
1.3. Підготувати серію онлайн-спілкування для абітурієнтів та їхніх батьків щодо
особливостей вступу в Академію у 2021 році.
Відповідальний:начальник сектору зв’язків із засобами масової
інформації та громадськістю Академії Ющенко С.П.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 01.02.2021
1.4. Організувати та провести для випускників закладів загальної середньої освіти
України День відкритих дверей за умови послаблення карантинних обмежень.
Відповідальні: начальник навчального відділу Академії Співак В.В.;
начальник відділу по роботі з персоналом Академії
Майборода І.А.;
начальник
юридичного
факультету
Академії
Пекарчук В.М.;
начальник
факультету
пробації
Академії
Шамрук О.П.;
начальник факультету заочного навчання та
навчання
за
кошти
фізичних,
юридичних
осіб Академії Низовець О.М.;
начальник сектору зв’язків із засобами масової
інформації та громадськістю Академії Ющенко С.П.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 01.03.2021

2. УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію про органи курсантсько-студентського самоврядування та шляхи
підвищення ефективності співпраці адміністрації Академії та органів курсантськостудентського самоврядування взяти до уваги.
2.2. Відділу виховної, психологічної роботи та організації дозвілля Академії
залучати представників органів курсантсько-студентського самоврядування до
проведення різних заходів, передбачених планом виховної роботи, з урахуванням
карантинних обмежень.
Відповідальний: начальник відділу виховної, психологічної
роботи та організації дозвілля Академії
Вороніна С.В.
Контроль: проректор Академії Шеремета О.П.
Термін: до 31.12.2021
3. УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в
Академії взяти до уваги.
3.2. Роботу з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки вважати
задовільною.
3.3. Під час виконання господарчих та небезпечних робіт неухильно здійснювати
контроль за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці.
Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу
Академії Приходько Р.В.;
начальник
інтендантсько-господарчого
відділу
Академії Ільченко О.І.
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 31.12.2021.
3.4. Провести інструктажі водіїв Академії з дотримання правил дорожнього руху в
зимовий період.
Відповідальний: завідувач гаражем Академії Федоров С.В.
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 02.12.2020.
3.5. Провести навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та мереж
(одна особа) та з електробезпеки (дві особи).
Відповідальні: провідний інженер групи з охорони праці Академії
Василець В.О.;
інженер
(з
енергота
комунального
забезпечення)Академії
Лисюк С.М.
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 01.12.2021.
3.6. Заборонити використання у приміщеннях саморобних подовжувачів, які не
відповідають ПУЕ, використання електроплиток, кип’ятильників, прасок, застосування
для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів.
Відповідальні: начальники структурних підрозділів Академії
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 01.12.2021
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3.7. Провести чергове технічне обслуговування вогнегасників Академії.
Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу
Академії Приходько Р.В.;
старший інспектор (з питань ЦЗ) Академії
Вінніченко Д.В.
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 01.12.2021
3.8. Перевірити первинні засоби пожежогасіння та комплектацію пожежних щитів
навчальних корпусів Академії.
Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу
Академії Приходько Р.В.;
старший інспектор (з питань ЦЗ) Вінніченко Д.В.
Контроль: проректор Академії Царюк С.В.
Термін: до 01.12.2021
4. УХВАЛИЛИ:
4.1. Про внесення змін до Графіка освітнього процесу курсантів, слухачів та
студентів денної форми навчання Академії Державної пенітенціарної служби на
2020/2021 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
4.1.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.1.2. Схвалити та затвердити зміни до Графіка освітнього процесу курсантів,
слухачів та студентів денної форми навчання Академії Державної пенітенціарної служби
на 2020/2021 навчальний рік.
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії
Співак В.В.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 06.12.2020.
4.2. Про зміну керівника проєктної 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».
УХВАЛИЛИ:
4.2.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.2.2. Призначити керівником проєктної групи (гарант освітньої програми)
відповідального за підготовку здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю
081 «Право» д.ю.н., доцента Шумну Ларису Петрівну.
Відповідальні: начальник навчального відділу Академії Співак В.В.;
начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії
Крупко Я.М.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 15.12.2020.
4.2.3. Затвердити склад проєктної групи (відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187) з числа науково-педагогічних
працівників, на яких покладається відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»:
– д.ю.н., доцент Шумна Л.П – керівник проєктної групи (гарант освітньо-наукової
програми);
– д.ю.н., професор Ніщимна С.О.;
– к.ю.н., доцент Олійник О.І.;
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– к.ю.н., доцент Крупко Я.М.
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії
Крупко Я.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.2.4. Внести зміни до освітньо-наукової програми та навчальних планів підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за
спеціальністю 081 «Право».
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії
Крупко Я.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.2.5. Підготувати наказ «Про склад проєктних групи освітньої діяльності у сфері
вищої освіти в Академії Державної пенітенціарної служби».
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії
Крупко Я.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.2.6. Оновити освітньо-наукову програму «Право» для підготовки докторів
філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081
«Право» на вебсайті Академії.
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії
Крупко Я.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.3. Про схвалення та затвердження Положення про експертну комісію
Академії Державної пенітенціарної служби.
УХВАЛИЛИ:
4.3.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.3.2. Положення про експертну комісію Академії Державної пенітенціарної
служби схвалити та затвердити.
4.3.3. Підготувати наказ про Положення про експертну комісію Академії
Державної пенітенціарної служби.
4.3.4. Перший примірник Положення про експертну комісію Академії Державної
пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення,
архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.
Відповідальний: завідувач сектору документального забезпечення,
архівної справи та роботи зі зверненнями громадян
Академії Прищепа С.О.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 02.12.2020.
4.4. Про схвалення та затвердження Положення про автомобільний центр
Академії Державної пенітенціарної служби.
УХВАЛИЛИ:
4.4.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.4.2. Положення про автомобільний центр Академії Державної пенітенціарної
служби схвалити та затвердити.
4.4.3. Підготувати наказ про Положення про автомобільний центр Академії
Державної пенітенціарної служби.
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4.4.4. Перший примірник Положення про автомобільний центр Академії Державної
пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення,
архівної справи та роботи зі зверненнями громадян.
Відповідальний: проректор Академії Царюк С.В.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 04.12.2020.
4.5. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника
«Цивільний процес у схемах та таблицях» для фахівців на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти зі спеціальності 081 «Право, 262
«Правоохоронна діяльність»
укладача заступника начальника кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Шамрук Н.Б.
УХВАЛИЛИ:
4.5.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.5.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Цивільний процес
у схемах та таблицях» для фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зі
спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» укладача заступника
начальника кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу
Шамрук Н.Б.
Відповідальний: заступник начальника кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу
Академії Шамрук Н.Б.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.06.2021.
4.6. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника
«Адміністративне право: методичні рекомендації до проведення семінарських
занять» укладачів кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і
процесу Зливка С.В., Сикала М.М., Шамрук Н.Б.
УХВАЛИЛИ:
4.6.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.6.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Адміністративне
право: методичні рекомендації до проведення семінарських занять» укладачів кафедри
адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Зливка С.В.,
Сикала М.М., Шамрук Н.Б.
Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника
Зливко С.В., Сикал М.М., Шамрук Н.Б.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.06.2021.
4.7. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника
«Судові та правоохоронні органи України: методичні рекомендації до проведення
семінарських занять» укладачів кафедри адміністративного, цивільного та
господарського права і процесу Зливка С.В., Сикала М.М., Шамрук Н.Б.
УХВАЛИЛИ:
4.7.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.7.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Судові та
правоохоронні органи України: методичні рекомендації до проведення семінарських
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занять» укладачів кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і
процесу Зливка С.В., Сикала М.М., Шамрук Н.Б.
Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника
Зливко С.В., Сикал М.М., Шамрук Н.Б.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.06.2021.
4.8. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичних
рекомендацій з курсу «Психогігієна» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053
«Психологія» укладача доцента кафедри психології Борець Ю.В.
УХВАЛИЛИ:
4.8.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.8.2. Рекомендувати до друку навчально-методичні рекомендації з курсу
«Психогігієна» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» укладача
доцента кафедри психології Борець Ю.В.
Відповідальний: доцент кафедри психології Борець Ю.В.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.06.2021.
4.9. Про розгляд та рекомендацію до друку збірника матеріалів VI науковопрактичної конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників
«Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і
соціальної держави».
УХВАЛИЛИ:
4.9.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.9.2. Рекомендувати до друку збірник матеріалів VI науково-практичної
конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників «Кримінальновиконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави».
Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та
міжнародного співробітництва Академії
Пузирьов М.С.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.12.2020.
4.10. Про розгляд та рекомендацію до друку наукових видань Академії ДПтС
«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 2 (10) та № 3 (11) за 2020 рік.
УХВАЛИЛИ:
4.10.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.10.2. Рекомендувати до друку наукові видання Академії ДПтС «Науковий вісник
Сіверщини. Серія: Право» № 2 (10) та № 3 (11) за 2020 рік.
Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи Академії
Олефіренко В.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.11. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії ДПтС
«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» № 2(5)
за 2020 рік.
УХВАЛИЛИ:
4.11.1. За результатами голосування рішення прийнято.
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4.11.2. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Науковий вісник
Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки» № 2 (5) за 2020 рік.
Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи Академії
Олефіренко В.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
4.12. Про розгляд та рекомендацію до друку наукових видань Академії ДПтС
«Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 1 (7) та № 2(8) за
2020 рік.
УХВАЛИЛИ:
4.12.1. За результатами голосування рішення прийнято.
4.12.2. Рекомендувати до друку наукові видання Академії ДПтС «Кримінальновиконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 1 (7) та № 2 (8) за 2020 рік.
Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи Академії
Олефіренко В.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 15.12.2020.
5. УХВАЛИЛИ:
5.1. За результатами голосування рішення прийнято.
5.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки
України атестаційну справу Шумної Лариси Петрівни, здобувача щодо присвоєння
вченого звання професора по кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного
права.
Відповідальний: учений секретар Академії Мошта І.М.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 15.12.2020.
6. УХВАЛИЛИ:
6.1. За результатами голосування рішення прийнято.
6.2. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії підготувати наказ про
призначення доцентом кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та
кримінології Академії Малишенка Євгена Леонідовича.
Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом Академії
Майборода І.А.
Контроль: проректор Академії Мошта І.А.
Термін: до 02.12.2020.
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