
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

 

30 вересня 2020 року                                                                                                 м. Чернігів 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії. 

2. Про стан підготовки Академії до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Про затвердження розрахунку щомісячної плати за тимчасове проживання 

студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб у гуртожитку 

навчального корпусу № 2 (одне ліжко-місце), що знаходиться за адресою: м. Чернігів,  

вул. Шевченка, 103. 

4. Про встановлення посадових окладів науково-педагогічним працівникам 

Академії, які працюють на посадах доцента чи професора, але не мають відповідних 

вчених звань. 

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

6. Про переведення Кашпура Євгена Вікторовича, який навчається на факультеті 

заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії на першому 

курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» заочної форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на навчання за 

кошти державного бюджету. 

7. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу Ткаченку О.Г. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Академії взяти до уваги. 

1.2. Забезпечити виконання основних вимог, процедур та заходів Положення про 

систему забезпечення Академією Державної пенітенціарної служби якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

1.3. Підбити підсумки щорічного оцінювання результатів роботи науково-

педагогічних і педагогічних працівників Академії та оприлюднити результати таких 

оцінювань на офіційному вебсайті.  

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії  

Пузирьов М.С.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 30.12.2020. 
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1.4. Забезпечити проходження підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників згідно з графіком проходження підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Академії.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.08.2021. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період взяти до 

уваги. 

2.2. Підготовку Академії до роботи в осінньо-зимовий період вважати задовільною. 

2.3. Здійснити капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1. 

Відповідальний: начальник комунально-експлуатаційного відділу      

Приходько Р.В. 

Контроль: проректор Академії Царюк С.В. 

Термін: до 25.12.2020. 

2.4. Встановити на кожному поверсі гуртожитку навчального корпусу № 1 бойлера 

для забезпечення курсантів гарячою водою на момент відключення централізованого 

водопостачання. 

Відповідальний: начальник комунально-експлуатаційного відділу     

Приходько Р.В. 

Контроль: проректор Академії Царюк С.В.   

Термін: до 30.10.2020. 

2.5. Відкоригувати схеми аварійного відключення мереж електроспоживання, 

тепло- та водопостачання. 

Відповідальний: начальник комунально-експлуатаційного відділу     

Приходько Р.В. 

Контроль: проректор Академії Царюк С.В.   

Термін: до 10.10.2020 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Затвердити розрахунок щомісячної плати за тимчасове проживання студентів, 

які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, у гуртожитку навчального корпусу 

№ 2 (одне ліжко-місце), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. 

3.2. Надалі начальнику відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського 

обліку, начальнику факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб, начальнику експлуатаційно-технічного відділу навчального корпусу № 2 

з гуртожитком керуватися зазначеним розрахунком під час укладання договорів зі 

студентами, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб та будуть проживати у 

гуртожитку навчального корпусу № 2 Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальні: начальник відділу фінансового забезпечення          

та бухгалтерського обліку – головний 

бухгалтер Котляр І.О.; 

 начальник факультету заочного навчання та 

 навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 Низовець О.М.; 

 начальник експлуатаційно-технічного відділу 

навчального корпусу № 2 з гуртожитком 

 Ребенок П.Г. 
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4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Відділу по роботі з персоналом підготувати наказ та встановити посадовий 

оклад: 

– з 03 вересня 2020 року Биконі Оксані Павлівні, професору кафедри іноземних мов 

Академії Державної пенітенціарної служби, у розмірі 8447 (вісім тисяч чотириста сорок 

сім) гривень (за дев’ятнадцятим тарифним розрядом згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ» (зі змінами), з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.01.2019 №36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних 

працівників»). 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Мошта І.А. 

Термін: до 10.10.2020. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Право» для підготовки 
докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» в Академії Державної пенітенціарної служби. 
5.1.1. Запропоновані зміни внести до освітньо-наукової програми «Право» для 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право». 

Відповідальні: начальник навчального відділу Співак В.В.; 
начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.10.2020. 

 
5.2. Про зміну теми дисертаційного дослідження для здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 
5.2.1. Внести зміни до теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
аспіранта 3-го року навчання Легенького Артема Миколайовича та викласти у такій 
редакції «Адміністративно-правове забезпечення реформування пенітенціарної системи 
України в умовах євроінтеграції».  

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 
Контроль: проректор Чебоненко С.О. 
Термін: 30.09.2020. 

5.2.2. Направити тему дисертаційного дослідження аспіранта Легенького А.М. до 
Національної академії правових наук України для її розгляду та внесення до щорічного 
видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2020)». 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 
Контроль: проректор Чебоненко С.О. 
Термін: до 27.12.2020. 

 
5.3. Про схвалення та затвердження форми академічної довідки, що видається 

здобувачам вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби. 
5.3.1. Форму академічної довідки, що видається здобувачам вищої освіти Академії 

Державної пенітенціарної служби, схвалити та затвердити.  
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5.3.2. Підготувати наказ про затвердження форми академічної довідки, що 

видається здобувачам вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 09.10.2020. 

 
5.4. Про схвалення та затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти (рівень освіти: другий (магістерський) галузь знань: 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальність 053 «Психологія» освітньо-професійна програма: 

«Психологія» із ліцензованим обсягом 50 осіб).  
5.4.1. Концепцію освітньої діяльності у сфері вищої освіти (рівень освіти: другий 

(магістерський) галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 053 
«Психологія» освітньо-професійна програма: «Психологія» із ліцензованим обсягом 50 
осіб) схвалити та затвердити. 

5.4.2. Підготувати наказ про затвердження Концепції освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти (рівень освіти: другий (магістерський) галузь знань: 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальність 053 «Психологія» освітньо-професійна програма: 
«Психологія» із ліцензованим обсягом 50 осіб). 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 09.10.2020. 

 

5.5. Про схвалення та затвердження Положення про Спартакіаду в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

5.5.1. Положення про Спартакіаду в Академії Державної пенітенціарної служби 

схвалити та затвердити. 

5.5.2. Підготувати наказ про Положення про Спартакіаду в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

5.5.3. Перший примірник Положення про Спартакіаду в Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 
Відповідальний: начальник кафедри фізичної підготовки Донець І.О. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 16.10.2020. 

 

5.6. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Адміністративне судочинство: методичні рекомендації до вивчення навчальної 

дисципліни» укладача професора кафедри адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу Коверзнева В.О. 

5.6.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Адміністративне 

судочинство: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни» укладача 

професора кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу 

Коверзнева В.О. 

Відповідальний: професор кафедри адміністративного, цивільного 

та господарського права і процесу Коверзнев В.О. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 
Термін: до 01.12.2020. 
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5.7. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Порівняльне кримінальне право» укладачів Остапчук Л.Г. та Єрмака О.В.  

5.7.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Порівняльне 

кримінальне право» укладачів Остапчук Л.Г. та Єрмака О.В. 

Відповідальний: заступник начальника кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології 

Остапчук Л.Г. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

  Термін: до 01.12.2020. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  
6.1. Перевести Кашпура Євгена Вікторовича, який навчається на факультеті 

заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії на першому 

курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» заочної форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на навчання за 

кошти державного бюджету. 

Відповідальні: начальник факультету заочного навчання та навчання      

за кошти фізичних, юридичних осіб 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.10.2020 року. 

 

7. УХВАЛИЛИ:  
7.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Ткаченка Олександра Григоровича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі адміністративного, цивільного та 

господарського права і процесу. 

Відповідальний: учений секретар Стеценко І.М.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 14.10.2020 року. 

 

8. УХВАЛИЛИ: 
8.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 

– старшим викладачем кафедри фізичної підготовки Костюченка Максима 

Анатолійовича; 

– старшим викладачем кафедри іноземних мов на умовах 0,5 (п’ять десятих) 

посадового окладу Іванишину Віру Павлівну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом       

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Мошта І.А. 

Термін: до 10.10.2020. 

 

 


