
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

28 листопада 2019 року                                                                                             м. Чернігів 

 

  

Порядок денний: 
 

1. Про результати роботи приймальної комісії у 2019 році. 

2. Про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в Академії. 

3. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

4. Про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі педагогіки та гуманітарних 

дисциплін Співаку В.В. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про підсумки роботи приймальної комісії Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2019 році взяти до уваги. 

1.2. Начальнику сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 

продовжити профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами та їхніми батьками. 

1.3. Організувати та провести для випускників загальноосвітніх закладів України 

День відкритих дверей. 

Відповідальні: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

начальник навчального відділу Співак В.В.; 

начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

начальник юридичного факультету Царюк С.В.; 

начальник факультету пробації Шамрук О.П.; 

начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.03.2020 року.  

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в 

Академії взяти до уваги. 

2.2. Роботу з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки вважати 

задовільною. 
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2.3. Під час виконання господарчих та небезпечних робіт неухильно здійснювати 

контроль за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці. 

Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу 

Приходько Р.В.; 

начальник інтендантсько-господарчого відділу 

Ільченко О.І.; 

технік-доглядач комунально-експлуатаційного 

відділу Коновалов А.К.;  

Контроль: проректор Академії Малишенко Л.Є.   

Термін: до 25.12.2020 року. 

2.4. Провести навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та 

мереж (одна особа), з електробезпеки (тринадцять осіб). 

Відповідальний: провідний інженер групи з охорони праці  

Василець В.О. 

Контроль: проректор Академії Малишенко Л.Є.  

Термін: до 01.12.2020 року. 

2.5. Оновити схеми евакуації в навчальних корпусах Академії, перевірити 

комплектацію пожежних щитів навчальних корпусів Академії та здійснити чергове 

технічне обслуговування вогнегасників Академії. 

Відповідальний: старший інспектор (з питань цивільного захисту) 

Вінніченко Д.В. 

начальник комунально-експлуатаційного відділу 

Приходько Р.В.; 

провідний інженер з охорони праці групи охорони 

праці Василець В.О. 

Контроль: проректор Академії Малишенко Л.Є.  

Термін: до 25.03.2020 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Про розгляд та рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних 

видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Академії. 

3.1.1. Рекомендувати до друку наукові та навчально-методичні видання, 

підготовлені науково-педагогічними працівниками Академії: 

- навчальний посібник «Англійська мова» для курсантів та студентів, які 

навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка») – укладач Биконя О.П.; 

- навчальний посібник English for Post-Graduates Students. Англійська мова для  

аспірантів – укладач Борисенко І.В.; 

- навчально-методичний посібник «Тактико-спеціальна підготовка» – укладачі: 

Боднар І.В., Царюк С.В., Сокоринський Ю.В., Єрмак С.М.; 

- наукове видання Академії ДПтС «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. 

Соціальні та поведінкові науки» № 2(3) за 2019 рік; 

- наукове видання Академії ДПтС «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» 

№ 3(8) за 2019 рік; 

Відповідальні: укладачі наукових та навчально-методичних видань.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.04.2020 року. 

 

3.2. Про схвалення та затвердження Положення про факультет заочного 

навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної 

пенітенціарної служби.  
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3.2.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про факультет заочного 

навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

3.2.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про факультет заочного 

навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

3.2.3. Перший примірник Положення про факультет заочного навчання та навчання 

за кошти фізичних, юридичних осіб Академії Державної пенітенціарної служби передати 

на зберігання до сектору документального забезпечення архівної справи та роботи із 

зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник факультету заочного навчання та  

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб  

Академії Державної пенітенціарної служби 

Низовець О.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 12.12.2019 року. 

 

3.3. Про схвалення та затвердження Положення про факультет підвищення 

кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

Академії Державної пенітенціарної служби 
3.3.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про факультет 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.3.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про факультет підвищення 

кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

3.3.3. Перший примірник Положення про факультет підвищення кваліфікації 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення 

архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

Академії Державної пенітенціарної служби Пекарчук В.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 12.12.2019 року. 

 

3.4. Про схвалення та затвердження Положення про перевірку наукових, 

навчально-методичних, кваліфікаційних робіт на академічний плагіат Академії 

Державної пенітенціарної служби 
3.4.1. Схвалити та затвердити у такій редакції Положення про перевірку наукових, 

навчально-методичних, кваліфікаційних робіт на академічний плагіат Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

3.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про перевірку наукових, 

навчально-методичних, кваліфікаційних робіт на академічний плагіат Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

3.4.3. Перший примірник Положення про перевірку наукових, навчально-

методичних,      кваліфікаційних    робіт   на    академічний   плагіат   Академії   Державної  
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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 12.12.2019 року. 

 
3.5. Про склад комісії з питань академічної доброчесності Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

3.5.1. Підготувати наказ про утворення комісії з питань академічної доброчесності 

Академії Державної пенітенціарної служби у складі: 

– першого проректора Академії Олійника О.І.; 

–начальника навчального відділу Співака В.В.; 

–начальника відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва 

Стеценко І.М.; 

–доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу 

Зливка С.В.; 

–доцента кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології 

Кареліна В.В.; 

–курсанта 4-го курсу юридичного факультету Васильченка О.С. 

–курсанта 4-го курсу юридичного факультету Мокрій А.М. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 12.12.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  
4.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Співака Володимира Васильовича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 12.12.2019 року. 

 

 


