
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

13 червня 2019 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

2. Про готовність приймальної комісії до проведення вступної кампанії у 2019 році. 

3. Про профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії та їхніми 

батьками. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію про результати атестації здобувачів вищої освіти взяти до уваги. 

1.2. Визнати результати атестації здобувачів задовільними. 

1.3. Провести урочистий випуск молодих офіцерів на Пагорбі Слави (м. Чернігів) 

та вручити їм відповідні дипломи про закінчення Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

Відповідальний: проректор Академії Шеремета О.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: 14.06.2019 року. 

2. УХВАЛИЛИ: 

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

кампанії у 2019 році на денну та заочну форми навчання такою, що відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2018 № 1096 «Про затвердження 

Умов прийому до закладів вищої освіти України у 2019 році», Положення про приймальну 

комісію Академії Державної пенітенціарної служби, Правил прийому до Академії 

Державної пенітенціарної служби в 2019 році. 

2.2. Продовжити роботу приймальної комісії Академії щодо проведення вступної 

кампанії у 2019 році та ознайомлення абітурієнтів із вимогами наказів Міністерства освіти 

і науки України. 

2.3. Відповідальному секретареві підготувати документацію, необхідну для 

проведення вступних випробувань та конкурсу вступників за сертифікатами Українського 

центру оцінювання якості освіти.  

2.4. Проводити засідання приймальної комісії згідно з планом роботи. 

Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.12.2019 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Інформацію про проведену профорієнтаційну роботу з майбутніми 

абітурієнтами Академії та їхніми батьками взяти до уваги. 

3.2. Вважати профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами Академії 

задовільною. 

3.3. Продовжувати роботу з абітурієнтами Академії та їхніми батьками за всіма 



визначеними напрямами. 

Відповідальний: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

 Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.08.2019 року. 

3.4. Сформувати групу з числа курсантів та студентів для проведення 

профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. 

Відповідальний: голова курсантсько-студентського самоврядування  

Васильченко О.С. 

 Контроль: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації 

  та громадськістю Ющенко С.П. 

Термін: до 01.10.2019 року. 

 

 


