
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

18 березня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін в організацію освітнього процесу в Академії Державної 

пенітенціарної служби з урахуванням епідемічної ситуації. 

2. Про освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців у Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

3. Про програми вступних випробувань для визначеної категорії осіб в Академії 

Державної пенітенціарної служби у 2021 році. 

4. Про програми вступних випробувань для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2021 році. 

5. Про зміну наукового керівника для здобувача вищої освіти ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Богдана Юрія 

Михайловича. 

6. Про зміну теми дисертаційного дослідження для здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Богдану Юрію 

Михайловичу. 

7. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

8. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Перевести здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних, 

юридичних осіб на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої 

освіти, на навчання з використанням дистанційних технологій без відвідування закладу 

вищої освіти на період з 22.03.2021 по 03.04.2021. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 19.03.2021 

1.2. Перевести здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного 

бюджету на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти, на 

навчання з використанням дистанційних технологій на період з 22.03.2021 по 03.04.2021. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 19.03.2021 

1.3. Перевести курсантів 4-го курсу юридичного факультету та факультету пробації 

Академії ДПтС 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 
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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 22.03.2021 по 03.04.2021. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 19.03.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Схвалити та затвердити освітні програми підготовки фахівців в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

2.2. Схвалити та затвердити навчальні плани підготовки фахівців в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

2.3. Перші примірники освітніх програм та навчальних планів передати до 

навчального відділу для використання в освітньому процесі.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС    

 Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 01.04.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Схвалити та затвердити програми вступних випробувань для визначеної 

категорії осіб в Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році. 

3.2. Розмістити програми вступних випробувань для визначеної категорії осіб в 

Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році на офіційному вебсайті Академії 

ДПтС. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС   

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 01.04.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Схвалити та затвердити Програму вступного випробування в галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право» з навчальної дисципліни «Іноземна мова 

(англійська, німецька, французька)» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

4.2. Схвалити та затвердити Програму додаткового вступного випробування в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. 

4.3. Схвалити та затвердити Програму вступного випробування в галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)  

 Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 30.03.2021 
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4.4. Розмістити програми вступних випробувань для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році на офіційному вебсайті Академії 

ДПтС. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)  

 Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 30.03.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Призначити та закріпити за Богданом Юрієм Михайловичем, здобувачем вищої 

освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», 

наукового керівника дисертаційного дослідження д-ра юрид. наук Пузирьова Михайла 

Сергійовича.  

5.2. Підготувати наказ про зміну наукового керівника для Богдана Юрія 

Михайловича, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». 

5.3. Закріпити Богдана Юрія Михайловича за кафедрою кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС  

       Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 26.03.2021 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Богдана Юрія 

Михайловича та викласти у такій редакції «Правовий статус засуджених до позбавлення 

волі на певний строк в умовах реформування (розвитку) пенітенціарної системи України».  
Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)   

 Академії ДПтС Крупко Я.М. 
Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 26.03.2021 

 
7. УХВАЛИЛИ:  

7.1. Про внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців у Академії 

Державної пенітенціарної служби. 
7.1.1. Внести зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 053 
«Психологія» (2020 рік набору) в Академії Державної пенітенціарної служби. 

7.1.2. Внести зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність», 053 «Психологія» (2019 року набору, денна форма навчання) в Академії 
Державної пенітенціарної служби. 

7.1.3. Внести зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (2019 року 
набору, навчання за кошти фізичних, юридичних осіб) в Академії Державної 
пенітенціарної служби. 
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7.1.4. Внести зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями 262 «Правоохоронна 
діяльність», 081 «Право», 053 «Психологія» (2020 року набору) в Академії Державної 
пенітенціарної служби. 

Відповідальні: начальник навчального відділу Співак В.В.; 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 
Термін: до 01.04.2021. 

 

7.2. Про схвалення й затвердження Положення про облікову політику Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

7.2.1. Положення про облікову політику Академії Державної пенітенціарної 

служби схвалити та затвердити. 

7.2.2 Підготувати наказ про затвердження Положення про облікову політику 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

7.2.3. Перший примірник Положення про облікову політику Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії. 

Відповідальний: начальник відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

Академії ДПтС Котляр І.О. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 26.03.2021 

 

7.3. Про схвалення й затвердження Положення про організацію дистанційного 

навчання слухачів факультету підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

7.3.1. Положення про організацію дистанційного навчання слухачів факультету 

підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України 

Академії Державної пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

7.3.2 Підготувати наказ про затвердження Положення про організацію 

дистанційного навчання слухачів факультету підвищення кваліфікації персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби України Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

7.3.3. Перший примірник Положення про організацію дистанційного навчання 

слухачів факультету підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання до сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі 

зверненнями громадян Академії. 

Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  

Єрмак С.М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 19.03.2021 

 

7.4. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки психологів відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7.4.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

психологів відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання 
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покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України 

схвалити. 

7.4.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки психологів відділів соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.5. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки начальників, заступників начальників установ з соціально-виховної та 

психологічної роботи – начальників відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

7.5.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

начальників, заступників начальників установ з соціально-виховної та психологічної 

роботи – начальників відділу соціально-виховної та психологічної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України схвалити. 

7.5.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки начальників, заступників начальників 

установ з соціально-виховної та психологічної роботи – начальників відділу соціально-

виховної та психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2021 

 

7.6. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки старших інспекторів груп з мобілізаційної роботи установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 

7.6.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

старших інспекторів груп з мобілізаційної роботи установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.6.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки старших інспекторів груп з мобілізаційної 

роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 
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7.7. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки оперуповноважених (по боротьбі з незаконним обігом наркотичних 

засобів) оперативних відділів (груп) установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 

7.7.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

оперуповноважених (по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів) оперативних 

відділів (груп) установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України схвалити. 

7.7.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки оперуповноважених (по боротьбі з 

незаконним обігом наркотичних засобів) оперативних відділів (груп) установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.8. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки психологів відділів (секторів) по роботі з персоналом установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 

7.8.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

психологів відділів (секторів) по роботі з персоналом установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.8.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки психологів відділів (секторів) по роботі з 

персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2021 

 

7.9. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної професійної 

підготовки перших заступників, перших заступників начальників установ – 

заступників начальників установ, заступників начальників установ та слідчих 

ізоляторів з оперативної роботи, начальників, заступників начальників оперативних 

відділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

7.9.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

перших заступників, перших заступників начальників установ – заступників начальників 

установ, заступників начальників установ та слідчих ізоляторів з оперативної роботи, 

начальників, заступників начальників оперативних відділів установ виконання покарань 

та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 
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7.9.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки перших заступників, перших заступників 

начальників установ – заступників начальників установ, заступників начальників установ 

та слідчих ізоляторів з оперативної роботи, начальників, заступників начальників 

оперативних відділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.10. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми первинної 

професійної підготовки начальників, старших інспекторів секторів (груп) режимно-

секретної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

7.10.1. Проєкт Типової освітньої програми первинної професійної підготовки 

начальників, старших інспекторів секторів (груп) режимно-секретної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України схвалити. 

7.10.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми первинної професійної підготовки начальників, старших інспекторів секторів 

(груп) режимно-секретної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2021 

 

7.11. Про схвалення проєкту Типової освітньої програми підвищення 

кваліфікації психологів відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7.11.1. Проєкт Типової освітньої програми підвищення кваліфікації психологів 

відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.11.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Типової освітньої 

програми підвищення кваліфікації психологів відділів соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.12. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки психологів відділів соціально-виховної та психологічної 

роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 
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7.12.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

психологів відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України 

схвалити. 

7.12.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки психологів відділів соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.13. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми підвищення 

кваліфікації психологів відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7.13.1. Проєкт Робочої освітньої програми підвищення кваліфікації психологів 

відділів соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.13.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми підвищення кваліфікації психологів відділів соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2021 

 

7.14. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки начальників, заступників начальників установ з соціально-

виховної та психологічної роботи – начальників відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

7.14.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

начальників, заступників начальників установ з соціально-виховної та психологічної 

роботи – начальників відділу соціально-виховної та психологічної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України схвалити. 

7.14.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки начальників, заступників начальників 

установ з соціально-виховної та психологічної роботи – начальників відділу соціально-

виховної та психологічної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 
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7.15. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки старших інспекторів груп з мобілізаційної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7.15.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

старших інспекторів груп з мобілізаційної роботи установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.15.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки старших інспекторів груп з мобілізаційної 

роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.16. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки оперуповноважених (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативних відділів (груп) установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 

7.16.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

оперуповноважених (по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів) оперативних 

відділів (груп) установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України схвалити. 

7.16.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки оперуповноважених (по боротьбі з 

незаконним обігом наркотичних засобів) оперативних відділів (груп) установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 15.06.2021 

 

7.17. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки психологів відділів (секторів) по роботі з персоналом установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

7.17.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

психологів відділів (секторів) по роботі з персоналом установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.17.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки психологів відділів (секторів) по роботі з 

персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 
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7.18. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки заступників, перших заступників начальників установ – 

заступників начальників установ, заступників начальників установ та слідчих 

ізоляторів з оперативної роботи, начальників, заступників начальників оперативних 

відділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

7.18.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

заступників, перших заступників начальників установ – заступників начальників установ, 

заступників начальників установ та слідчих ізоляторів з оперативної роботи, начальників, 

заступників начальників оперативних відділів установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України схвалити. 

7.18.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки заступників, перших заступників начальників 

установ – заступників начальників установ, заступників начальників установ та слідчих 

ізоляторів з оперативної роботи, начальників, заступників начальників оперативних 

відділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби України 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.19. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки начальників, старших інспекторів секторів (груп) режимно-

секретної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

7.19.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

начальників, старших інспекторів секторів (груп) режимно-секретної роботи установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України схвалити. 

7.19.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки начальників, старших інспекторів секторів 

(груп) режимно-секретної роботи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

7.20. Про схвалення проєкту Робочої освітньої програми первинної 

професійної підготовки начальників, заступників начальників відділів (секторів) по 

роботі з персоналом, старших інспекторів, інспекторів (з виховної та соціально-

психологічної роботи з персоналом), юрисконсультів юридичних груп установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби. 

7.21.1. Проєкт Робочої освітньої програми первинної професійної підготовки 

начальників, заступників начальників відділів (секторів) по роботі з персоналом, старших 

інспекторів, інспекторів (з виховної та соціально-психологічної роботи з персоналом), 

юрисконсультів юридичних груп установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби схвалити. 
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7.22.2. Направити до Міністерства юстиції України проєкт Робочої освітньої 

програми первинної професійної підготовки начальників, заступників начальників 

відділів (секторів) по роботі з персоналом, старших інспекторів, інспекторів (з виховної та 

соціально-психологічної роботи з персоналом), юрисконсультів юридичних груп установ 

виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 15.06.2021 

 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Шамрук Наталії Борисівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі адміністративного, цивільного та господарського права 

і процесу. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 01.04.2021 

 

 

 


