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

м. Чернігів

Порядок денний:
1. Про запровадження заходів в Академії, пов’язаних із посиленням
протиепідемічної ситуації та встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 в м. Чернігові з 19 жовтня 2020 року.
2. Про роботу та перспективи розвитку бібліотек Академії.
3. Про розгляд та висунення кандидатури Сіренко К.Ю., доцента кафедри
економіки та соціальних дисциплін для участі в конкурсі на здобуття державної іменної
стипендії імені Юрія Поправки для увічнення подій Революції Гідності та вшанування
подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.
1. УХВАЛИЛИ:
1.1. Направити лист Державному секретарю Міністерства юстиції України щодо
проведення протиепідемічних заходів в Академії та внесення змін у організацію
освітнього процесу в зв’язку з встановленням «червоного» рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 в м. Чернігові з 19 жовтня 2020 року.
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 19.10.2020.
1.2. Перевести здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчаються за
кошти державного бюджету на першому (бакалаврському) та другому (магістерському)
рівні вищої освіти, на навчання з використанням дистанційних технологій, без виселення з
гуртожитку зі збереженням всіх видів забезпечення, з дотриманням вимог постанов
Головного державного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров’я України від
22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) та від 04.08.2020
№ 48 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби
(COVID-19)» на період з 19.10.2020 по 01.11.2020.
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.
Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.
Термін: до 19.10.2020.
2. УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію про роботу та перспективи розвитку бібліотек Академії взяти до
уваги.
2.2. Освоїти заплановані асигнування на придбання книжкових та періодичних
видань.

2.3. Скласти запит на придбання навчально-довідкової літератури на 2020–2021
навчальний рік для забезпечення освітнього процесу.
Відповідальний: директор наукової бібліотеки Пагуба А.Є.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 31.01.2021 року.
3. УХВАЛИЛИ:
3.1. Висунути кандидатуру Сіренко Крістіни Юріївни, доцента кафедри економіки
та соціальних дисциплін для участі в конкурсі на здобуття державної
іменної стипендії на здобуття державної іменної стипендії імені Юрія Поправки
для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв
Небесної Сотні.
3.2. Підготувати та направити всі необхідні документи до Міністерства освіти і
науки України.
Відповідальний: начальник кафедри економіки та соціальних
дисциплін Гончаренко О.Г.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 30.10.2020 року.
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