
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

24 березня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про перспективи розвитку наукової періодики Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

2. Про переведення Керша Кирила Володимировича, який навчається на факультеті 

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

пенітенціарної служби на другому 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. 

3. Про позицію вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби щодо 

неправдивої інформації, розміщеної в мережі «Інтернет» на сайті Білоцерківського центру 

підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про перспективи розвитку наукової періодики Академії Державної 

пенітенціарної служби взяти до уваги. 

1.2. Науковим, науково-педагогічним працівникам активізувати наповненість 

наукових журналів Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальні: головні редактори наукових журналів Академії ДПтС 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

1.3. Забезпечити виконання графіка підготовки видань (монографій, підручників, 

посібників) згідно з планами наукової діяльності кафедр Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

Відповідальні: начальники (завідувачі) кафедр Академії ДПтС 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ:  
2.1. Перевести Керша Кирила Володимировича, який навчається на факультеті 

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

пенітенціарної служби на другому 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 Академії ДПтС 

Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 26.03.2021 
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3. УХВАЛИЛИ 

3.1. Направити лист до Міністерства юстиції України, в якому висловити свою 

позицію щодо неприйнятності висловлювань О. Дуки на адресу Міністерства юстиції 

України та Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 26.03.2021. 

 


