
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  
 

09 квітня 2019 року                                                                                                  м. Чернігів 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Про результати практичної підготовки курсантів та студентів Академії у 2018–

2019 навчальному році. 

2. Про програми вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для визначеної категорії осіб в Академії 

Державної пенітенціарної служби у 2019 році. 

3. Про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії. 

4. Про внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців денної та заочної 

форми навчання 2016, 2017, 2018 року набору в Академії Державної пенітенціарної 

служби.  

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

6. Про присвоєння вченого звання професор науково-педагогічним працівникам 

Академії. 

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

  

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про результати практичної підготовки курсантів та студентів 

Академії в 2018–2019 навчальному році взяти до уваги. 

1.2. Продовжити практику моніторингу практичної підготовки курсантів та 

студентів Академії в наступному навчальному році. 

Відповідальні: начальник факультету заочного, контрактного  

навчання та підвищення кваліфікації працівників 

Низовець О.М.; 

начальник навчального відділу Кисельова М.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.05.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Схвалити та затвердити програми для вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для визначеної категорії осіб в Академії 

Державної пенітенціарної служби у 2019 році. 

2.2. Розмістити програми для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

за спеціальністю 081 «Право» для визначеної категорії осіб в Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2019 році на офіційному веб-сайті Академії. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Кисельова М.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.04.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Інформацію про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії взяти до 

уваги. 

3.2. Начальнику відділу виховної та психологічної роботи – уповноваженому з 

питань запобігання і виявлення корупції надалі: 

– підвищувати рівень знань постійного та перемінного особового складу Академії з 

питань антикорупційної політики Держави; 

– співпрацювати з інститутами громадянського суспільства та проводити 

моніторинг щодо виявів корупції в Академії; 

– у разі виявлення фактів порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

вживати конструктивних заходів для притягнення до відповідальності порушників. 

Відповідальний: начальник відділу виховної та психологічної 

роботи – уповноважена особа з питань запобігання і 

виявлення корупції Вороніна С.В. 

Контроль: ректор Академії Тогочинський О.М.  

Термін: до 01.04.2020 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1. Внести зміни, схвалити та затвердити навчальні плани підготовки фахівців 

денної та заочної форми навчання 2016, 2017, 2018 року набору в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

4.2. Перші примірники навчальних планів передати до навчального відділу для 

використання в освітньому процесі.  

Відповідальні: начальник навчального відділу Кисельова М.С.; 

начальник факультету заочного, контрактного 

навчання та підвищення кваліфікації працівників 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 15.04.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Про нову редакцію Положення про підготовку дипломної роботи 

здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні. 

5.1.1. Затвердити у такій редакції Положення про підготовку дипломної роботи 

здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні. 

5.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про підготовку дипломної 

роботи здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні. 

5.1.3. Перший примірник Положення про підготовку дипломної роботи 

здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні передати на зберігання до 

сектору документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями 

громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Кисельова М.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 15.04.2019 року. 

5.2. Про затвердження переліку тем дипломних робіт за здобувачами вищої 

освіти,  які навчаються на другому (магістерському) рівні (на 2019–2020 навчальний 

рік). 

 5.2.1. Затвердити у такій редакції тематику дипломних робіт для здобувачів вищої 

освіти на другому (магістерському) рівні. 
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5.2.2. Розподілити теми дипломних робіт між здобувачами вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні. 

 

Відповідальні: начальник навчального відділу Кисельова М.С.; 

 начальник юридичного факультету Царюк С.В.; 

 начальник факультету заочного, контрактного та 

 підвищення кваліфікації працівників Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 31.05.2019 року. 

  

5.3. Про розгляд та рекомендацію до друку навчального посібника «Соціальне 

страхування» укладачів О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко. 

5.3.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Соціальне страхування» 

укладачів О.В. Товсиженко, О.Г. Гончаренко, К.Ю. Сіренко. 

Відповідальні: укладачі навчального посібника  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.10.2019 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

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

України атестаційну справу Тогочинського О.М., здобувача щодо присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін. 

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

України атестаційну справу Пекарчука В.М., здобувача щодо присвоєння вченого звання 

професора по кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного права. 

 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 24.04.2019 року. 

 

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

– доцентом кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін на умовах роботи 0,75 

посадового окладу за рахунок посади професора Академії Державної пенітенціарної 

служби Співака Володимира Васильовича; 

– старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії 

Державної пенітенціарної служби Красковського Євгенія Михайловича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 16.04.2019 року. 

 

 


