
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

 

30 жовтня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіти аспірантів щодо виконання індивідуальних планів наукової роботи. 

2. Про зміну наукових керівників для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

3. Про внесення змін до графіка освітнього процесу для підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії за денною формою навчання. 

4. Про внесення змін до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про виконання індивідуальних планів наукової роботи аспірантами 

взяти до уваги. 

1.2. За результатами виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії атестувати аспірантів 2017–2019 рр. набору та перевести їх на наступний курс. 

1.3. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) підготувати відповідні накази. 

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

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 01.11.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про зміну наукових керівників для здобувачів вищої освіти 

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

до уваги. 

2.2. Призначити та закріпити за здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» таких наукових 

керівників дисертаційного дослідження: 

№ 

з/п 

Здобувач вищої освіти Науковий керівник 

1 Гута Віталія Ігорівна Кандидат юридичних наук 

Звенигородський Олександр Михайлович 

2 Сербін Олександр Олегович Кандидат юридичних наук 

Малишенко Євген Леонідович 

3 Степанов Володимир Олегович Кандидат юридичних наук 

Малишенко Євген Леонідович 

4 Хомічук Руслан Михайлович Кандидат юридичних наук 

Малишенко Євген Леонідович 

5 Томков Олексій Миколайович Доктор юридичних наук 

Івашко Сергій Володимирович 
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2.3. Закріпити вищезазначених аспірантів за кафедрою кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології. 

2.4. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) підготувати наказ про зміну наукових 

керівників для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». 

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

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 06.11.2020 року. 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

3.2. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) внести зміни до графіка освітнього 

процесу, вміщеного в навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії (денної форми навчання). 

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

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 06.11.2020 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.2. Підготувати пропозиції до Міністерства юстиції України щодо внесення змін 

до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

   Академії Майборода І.А. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: 17.11.2020 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

5.2. Рекомендувати до друку збірку матеріалів міжнародної науково-практичної  

конференції «Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, 

соціальних та поведінкових наук». 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

                               міжнародного співробітництва Пузирьов М.С. 

Контроль:  проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 13.11.2020 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


