
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

12 березня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у Академії, 

передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». 

2. Про внесення змін до Графіку освітнього процесу слухачів та студентів 

факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії 

Державної пенітенціарної служби на 2019-2020 навчальний рік.  

3. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Запровадити в Академії Державної пенітенціарної служби з 12 березня 2020 

року карантинні заходи. 

1.2. Заборонити на період карантину відвідування навчальних занять здобувачами 

вищої освіти, слухачами курсів первинної підготовки та підвищення кваліфікації. 

1.3. Припинити проведення та участь у масових заходах, освітнього наукового, 

соціального, спортивного, мистецько-розважального характеру на території навчальних 

корпусів Академії та гуртожитків. 

1.4. Розробити та впровадити заходи щодо забезпечення виконання навчальних 

планів здобувачами вищої освіти шляхом використання дистанційних технологій та 

відпрацювання занять після нормалізації епідемічної ситуації.  

1.5. Розробити заходи часткового переведення працівників на роботу в 

дистанційному режимі. 

1.6. Начальнику навчального відділу підготувати відповідний наказ. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 13.03.2020 року. 

1.7. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників Академії щодо 

заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання 

та розміщення відповідної інформації на сайті Академії. 

Відповідальні: завідувач амбулаторії Кухта Н.О.; 

начальник сектора зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 13.03.2020 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ 

2.1. Схвалити та затвердити Графік освітнього процесу слухачів та студентів 

факультету заочного  навчання та  навчання за  кошти фізичних, юридичних осіб Академії  
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Державної пенітенціарної служби на 2019-2020 навчальний рік. 

Відповідальний: начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 20.04.2020 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника укладачів 

Зливка С.В., Самофалова О.Л., Шамрук Н.Б. «Римське право: в схемах та таблицях».  
3.1.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник укладачів 

Зливка С.В., Самофалова О.Л., Шамрук Н.Б. «Римське право: в схемах та таблицях». 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.09.2020 року. 

 

3.2. Про рекомендацію до друку монографії Аніщенко В.О. на тему: 

«Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої 

служби України: теорія та практика».  
3.2.1. Рекомендувати до друку монографію Аніщенко В.О. на тему: «Ступенева 

професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: 

теорія та практика», голоси розподілилися таким чином: 

Відповідальна: головний науковий співробітник відділу наукової 

діяльності та наукового співробітництва – автор 

монографії Аніщенко В.О.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.09.2020 року. 

 

3.3. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Шеремети О.П. «Формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх 

офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України».  

3.3.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Шеремети О.П. 

«Формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх офіцерів Державної 

кримінально-виконавчої служби України». 

Відповідальний: проректор Академії – автор навчально-

методичного посібника Шеремета О.П.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.09.2020 року. 

 

3.4. Про рекомендацію до друку збірки матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, 

освіти, соціальних та поведінкових наук» у двох томах».  

3.4.1. Рекомендувати до друку збірку матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та 

поведінкових наук» у двох томах. 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Стеценко І.М.  

Контроль:  проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 01.06.2020 року. 

 

3.5. Про схвалення та затвердження Положення про наукову діяльність 

Академії Державної пенітенціарної служби.  
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3.5.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про наукову діяльність 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.5.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про наукову діяльність 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.5.3. Перший примірник Положення про наукову діяльність Академії Державної 

пенітенціарної служби  передати на зберігання до сектору документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та наукового 

співробітництва Стеценко І.М.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 20.03.2020 року. 

 

3.6. Про схвалення та затвердження Положення про підготовку здобувачів 

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

служби.  

3.6.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про підготовку 

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

пенітенціарної служби. 

3.6.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про підготовку здобувачів 

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

служби. 

3.6.3. Перший примірник Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії (PhD) в Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до сектору документального забезпечення архівної справи та роботи із 

зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 20.03.2020 року. 

 

3.7. Про схвалення та затвердження Положення про ад’юнктуру (аспірантуру) 

Академії Державної пенітенціарної служби.  

3.7.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про ад’юнктуру 

(аспірантуру) Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.7.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про ад’юнктуру 

(аспірантуру) Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.7.3. Перший примірник Положення про ад’юнктуру (аспірантуру) Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального 

забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 20.03.2020 року. 

 


