
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

19 листопада 2021 року                                                                                            м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби у 2022 році. 

2. Про результати оцінювання науково-педагогічної діяльності працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році. 
3. Про обговорення і схвалення тем дисертаційних досліджень ад’юнктів 

(аспірантів) 2021 року набору та затвердження їх індивідуальних планів наукової роботи. 

4. Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

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

Кізюна Олександра Петровича. 

5. Про застосування в освітньому процесі Академії Державної пенітенціарної служби 

Методичних рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців 

для сектору безпеки і оборони України. 

6. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

7. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам  

Академії Державної пенітенціарної служби (Попружна А.В., Аніщенко В.О., Олійник В.С.). 

8. Про хід виконання ухвал вченої ради та план роботи вченої ради Академії 

Державної пенітенціарної служби на 2022 рік. 

 

 
1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2022 році. 

1.2. Розмістити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2022 році на офіційному вебсайті Академії та подати їх для верифікації до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 31.12.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про результати оцінювання науково-педагогічної діяльності 

працівників Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році взяти до уваги. 
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2.2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Академії ДПтС інформацію про 

результати оцінювання науково-педагогічної діяльності працівників Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2021 році. 

Відповідальні: начальник відділу наукової діяльності та  

    міжнародного співробітництва Академії ДПтС   

    Пузирьов М.С.; 

  начальник відділу зв’язків із засобами масової 

  інформації та громадськістю Академії ДПтС  

  Ющенко С.П. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.  

Термін: до 31.12.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити в наданій редакції теми дисертаційних досліджень ад’юнктів 

(аспірантів) 2021 року набору. 

3.2. Направити теми дисертаційних досліджень ад’юнктів (аспірантів) до 

Національної академії правових наук України для їх розгляду та внесення до щорічного 

видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2021). 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)  

       Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 27.12.2021 

3.3. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи ад’юнктів (аспірантів) 

першого року навчання. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)  

       Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

 Термін: до 27.12.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1. Внести зміни до теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
Кізюна Олександра Петровича та викласти в такій редакції «Кримінально-правова 
характеристика перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
повноважень».  

4.2. Надіслати тему дисертаційного дослідження аспіранта Кізюна Олександра 
Петровича до Національної академії правових наук України для її розгляду та внесення до 
щорічного видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права 
(2021)». 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) 
Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: 27.12.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Застосувати в освітній процес Академії Державної пенітенціарної служби 

Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для 

сектору безпеки і оборони України. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

 Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 10.01.2022 
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6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Про схвалення та затвердження Стратегії розвитку Академії Державної 

пенітенціарної служби на 2022/2026 роки.  
6.1.1. Стратегію розвитку Академії Державної пенітенціарної служби на 

2022/2026 роки схвалити та затвердити. 

6.1.2. Підготувати наказ про затвердження Стратегії розвитку Академії Державної 

пенітенціарної служби на 2022/2026 роки. 

6.1.3. Перший примірник Стратегії розвитку Академії Державної пенітенціарної 

служби на 2022/2026 роки передати на зберігання до відділу документального 

забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

 Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 24.12.2021 

 
6.2. Про внесення змін до навчальних планів підготовки магістрів 2020 року 

набору денної та заочної форм навчання, які здобувають вищу освіту на другому 

(магістерському) рівні за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна 
діяльність». 

6.2.1. Внести зміни до навчальних планів підготовки магістрів 2020 року набору 

денної та заочної форм навчання, які здобувають вищу освіту на другому (магістерському) 

рівні за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». 

Відповідальний: начальник відділу магістратури Академії ДПтС   

 Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 24.12.2021 

 
6.3. Про внесення змін до графіків освітнього процесу для слухачів та 

студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти денної та 
заочної форм навчання, на 2021/2022 навчальний рік. 

6.3.1. Схвалити та затвердити графіки освітнього процесу для слухачів та студентів, 

які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти денної та заочної форм 

навчання, на 2021/2022 навчальний рік відповідно до внесених змін. 

6.3.2. Підготувати наказ про внесення змін до графіків освітнього процесу для 

слухачів та студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

денної та заочної форм навчання, на 2021/2022 навчальний рік. 

Відповідальний: начальник відділу магістратури Академії ДПтС   

 Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 24.12.2021 

 

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

«Кримінальне право. Загальна частина» укладачів Звенигородського О.М., 

Царюка С.В.  
6.4.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Кримінальне 

право. Загальна частина» укладачів Звенигородського О.М., Царюка С.В. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.04.2022 
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6.5. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Теорія кваліфікації кримінальних правопорушень» укладачів 

Звенигородського О.М., Царюка С.В.  
6.5.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Теорія 

кваліфікації кримінальних правопорушень» укладачів Звенигородського О.М., 

Царюка С.В. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.04.2022 

 

6.6. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії ДПтС 

«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 3 (14) за 2021 рік. 

6.6.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право» № 3 (14) за 2021 рік. 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи  

Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

6.7. Про розгляд та рекомендацію до друку наукового видання Академії ДПтС 

«Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 2 (10) за 2021 рік.  

6.7.1. Рекомендувати до друку наукове видання Академії ДПтС «Кримінально-

виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра» № 2 (10) за 2021 рік. 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи  

Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

6.8. Про розгляд та рекомендацію до друку збірки матеріалів VIII заочної 

міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-виконавча система 

України та її роль у розбудові правової і соціальної держави». 

6.8.1. Рекомендувати друку збірку матеріалів VIII заочної міжнародної науково-

практичної конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові 

правової і соціальної держави». 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії ДПтС 

Пузирьов М.С. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Підготувати та надіслати до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Попружної Алли Василівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі економіки та соціальних дисциплін 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

7.2. Підготувати та надіслати до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Аніщенко Вікторії Олександрівни, здобувача щодо 
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присвоєння вченого звання професора по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

7.3. Підготувати та надіслати до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Олійника Владислава Станіславовича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

8. УХВАЛИЛИ:  
8.1. Затвердити План роботи вченої ради Академії Державної пенітенціарної 

служби на 2022 рік. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М. 

Контроль: голова вченої ради –  

 ректор Академії ДПтС Тогочинський О.М.  

   Термін: до 28.12.2021 

 


