
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

30 серпня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про готовність структурних підрозділів Академії Державної пенітенціарної 

служби до початку нового 2021/2022 навчального року. 

2. Про встановлення посадових окладів науково-педагогічним працівникам 

Академії Державної пенітенціарної служби, які працюють на посадах доцента чи 

професора, але не мають відповідних вчених звань. 

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

філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Наумця Ігоря 

Юрійовича. 

4. Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

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

Наумця Ігоря Юрійовича. 

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

служби. 

6. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам 

Академії Державної пенітенціарної служби (Мошті І.М., Олефір Л.І.). 

7. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію про готовність структурних підрозділів Академії ДПтС до початку 

нового 2021/2022 навчального року взяти до уваги. 

1.2. Усім структурним підрозділам розпочати виконання завдань, що окреслені 

проректорами по напрямках своєї діяльності на 2021/2022 навчальний рік.  

Відповідальні: начальники структурних підрозділів Академії ДПтС  

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.  

Термін: до 31.07.2022 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

2.2. Відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ та 

встановити посадовий оклад: 

– з 27 серпня 2021 року Данильченко Тетяні Вікторівні, професору кафедри 

психології Академії ДПтС, у розмірі 10135 (десять тисяч сто тридцять п’ять) гривень 

(відповідно до наказу 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) та 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових 

окладів науково-педагогічних працівників»); 
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– з 02 вересня 2021 року Набок Анні Іванівні, доценту кафедри іноземних мов 

Академії ДПтС, у розмірі 8268 (вісім тисяч двісті шістдесят вісім) гривень (відповідно до 

наказу 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) та постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів 

науково-педагогічних працівників»). 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 01.09.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Призначити та закріпити за Наумцем Ігорем Юрійовичем, здобувачем вищої 

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

наукового керівника дисертаційного дослідження кандидата юридичних наук, доцента 

Кісілюка Едуарда Миколайовича.  

3.2. Підготувати наказ про зміну наукового керівника для Наумця Ігоря Юрійовича, 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС 

       Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 15.09.2021 

 

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» 
Наумця Ігоря Юрійовича та викласти в такій редакції «Застосування обставин, що 
пом’якшують і обтяжують покарання при кваліфікації кримінальних правопорушень і 
призначені покарання».  

4.2. Направити тему дисертаційного дослідження аспіранта Наумця Ігоря Юрійовича 
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: 28.12.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Про внесення змін до Правил прийому до Академії Державної 
пенітенціарної служби у 2021 році.  

5.1.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби 
в 2021 році відповідно до внесених змін. 

5.1.2. Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 2021 році  
подати для верифікації до Єдиної державної бази з питань якості освіти. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 03.09.2021 
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5.1.3. Оновлені Правила прийому на навчання до Академії Державної 

пенітенціарної служби в 2021 році розмістити на офіційному вебсайті Академії. 

Відповідальний: начальник відділу зв’язків із засобами масової  

інформації та громадськістю Академії ДПтС 

Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 03.09.2021 

 
5.2. Про дозвіл до проведення лекцій у 2021/2022 навчальному році науково-

педагогічними працівниками Академії Державної пенітенціарної служби, які не 
мають наукових ступенів. 

5.2.1. Дозволити, як виняток, у 2021/2022 навчальному році читати лекції науково-

педагогічним працівникам Академії Державної пенітенціарної служби, які не мають 

наукових ступенів (список осіб додається). 

5.2.2. Начальникам (завідувачам) кафедр на наступний навчальний рік планувати 

академічне навантаження таким чином, щоб до читання лекцій допускалися лише 

викладачі, які мають науковий ступінь, вчене звання. 

Відповідальні: начальники (завідувачі) кафедр. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

  Термін: до 01.09.2022 

 
5.3. Про внесення змін до освітньо-наукової програми «Право» для підготовки 

докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» та навчальних планів для заочної та денної форми 
навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Академії Державної 
пенітенціарної служби. 

5.3.1. Запропоновані зміни внести 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. 

5.3.2. Запропоновані зміни внести до навчальних планів денної та заочної форм 

навчання для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право» в Академії Державної пенітенціарної служби та 

затвердити їх. 

5.3.3.  Перші примірники навчальних планів денної та заочної форм навчання для 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» в Академії Державної пенітенціарної служби передати до 

навчального відділу для використання в освітньому процесі.  

Відповідальні: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В.; 

  начальник ад’юнктури (аспірантури) ДПтС Академії 

Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 30.09.2021 

 

5.4. Про схвалення та затвердження Положення про відділ фінансового 

забезпечення Академії Державної пенітенціарної служби. 
5.4.1. Положення про відділ фінансового забезпечення Академії Державної 

пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 
5.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про відділ фінансового 

забезпечення Академії Державної пенітенціарної служби. 



4 

 

5.4.3. Перший примірник Положення про відділ фінансового забезпечення Академії 
Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до відділу документального 
забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник відділу фінансового забезпечення 
Академії ДПтС Котляр І.О. 

Контроль: перший проректор ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 03.09.2021 

 
5.5. Про введення факультативного курсу «Педагогіка вищої школи» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 

«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» в Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

5.5.1. Ввести факультативний курс «Педагогіка вищої школи» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 

262 «Правоохоронна діяльність» в Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.5.2. Підготувати наказ про введення факультативного курсу «Педагогіка вищої 

школи» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 

081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» в Академії Державної пенітенціарної 

служби. 
Відповідальний: начальник відділу магістратури Академії ДПтС 

 Свириденко Н.М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 30.08.2021 

 

5.6. Про схвалення проєктів Робочих та Типових програм первинної 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації слухачів Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

5.6.1. Проєкти Робочих та Типових програм первинної професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації слухачів Академії Державної пенітенціарної служби схвалити 

(список програм додається). 

5.6.2. Проєкти Робочих та Типових програм первинної професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації слухачів Академії Державної пенітенціарної служби передати на 

зберігання на факультет підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України 

Академії ДПтС. 

5.6.3. Направити до Управління персоналом Міністерства юстиції України проєкти 

Робочих та Типових програм первинної професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації слухачів Академії Державної пенітенціарної служби. 
Відповідальний: начальник факультету підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії ДПтС  
Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 10.12.2021 

 
6. УХВАЛИЛИ: 

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

України атестаційну справу Мошти Ірини Миколаївни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний:  проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 10.09.2021 
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6.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Олефір Людмили Іванівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі кафедри кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 10.09.2021 

 

7. УХВАЛИЛИ: 
7.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ 

про призначення: 

– начальником факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб Академії ДПтС Низовець Олену Миколаївну; 

– заступником начальника факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС 

України Академії ДПтС Лисицю Олексія Євгенійовича; 

– заступником начальника юридичного факультету Академії ДПтС Борисенка 

Євгена Валерійовича; 

– старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії ДПтС 

Леоненка Олексія Анатолійовича; 

– старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії ДПтС 

Кузнєцова Олександра Олексійовича; 

– старшим викладачем кафедри фізичної підготовки Академії ДПтС Черезова Юрія 

Олександровича; 

– доцентом кафедри іноземних мов Академії ДПтС на умовах 0,5 (п’ять десятих) 

посадового окладу Іванишину Віру Павлівну;  

– старшим викладачем кафедри іноземних мов Академії ДПтС на умовах 0,75 

(сімдесят п’ять сотих) посадового окладу Ігнатович Тетяну Захарівну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 01.09.2021 

 


