
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

09 червня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд рішень науково-методичної ради. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

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

аспірантки 2-го року навчання Коби Марії Миколаївни. 

1.1.1. За результатами голосування рішення прийнято. 
1.1.2. Внести зміни до теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
аспірантки 2-го року навчання Коби Марії Миколаївни та викласти у такій редакції 
«Правова культура військовослужбовців Національної гвардії України та напрями її 
формування: теоретико-правовий аспект».  

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 
Контроль: проректор Чебоненко С.О. 
Термін: 10.06.2020. 

1.2. 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. 

1.2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

1.2.2. 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. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В., 

начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 
Контроль: перший проректор Олійник О.І. 

Термін: до 01.07.2020 року. 

1.3. Про затвердження 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. 

1.3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

1.3.2. Схвалити та затвердити навчальні плани 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. 

1.3.3. 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  
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навчального відділу для використання в освітньому процесі.  

Відповідальні: начальник навчального відділу Співак В.В.; 

 начальник ад’юнктури (аспірантури) Крупко Я.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.07.2020 року. 

1.4. Про розгляд та рекомендацію до друку навчального посібника 

«Англійська мова», підготовленого доктором педагогічних наук, доцентом, 

професором кафедри іноземних мов Биконя О.П. 

1.4.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

1.4.2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Англійська мова», 

підготовлений доктором педагогічних наук, доцентом, професором кафедри іноземних 

мов Биконя О.П. 

Відповідальний: професор кафедри іноземних мов Биконя О.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.12.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ: 
2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

2.2. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 

– начальником юридичного факультету Пекарчука Володимира Михайловича; 

– начальником факультету підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України Єрмака Сергія Миколайовича; 

– доцентом кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Івашка Сергія Володимировича; 

– старшим викладачем кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Пармінського Володимира Валерійовича; 

– професором кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу на умовах роботи 0,25  посадового окладу Вдовенка Станіслава Михайловича; 

– доцентом кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права на 

умовах роботи 0,25  посадового окладу Сташківа Богдана Івановича; 

– доцентом кафедри психології Дем’яненко Юлію Олександрівну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Мошта І.А. 

Термін: до 15.06.2020 року. 

 


