
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

31 жовтня 2019 року                                                                                                 м. Чернігів 

 

 

Порядок денний: 

 

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

2. Про роботу та перспективи розвитку бібліотек Академії. 

3. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

4. Про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов Шендерук О.Б. 

5. Про присвоєння звання «Почесний професор Академії Державної пенітенціарної 

служби» та «Почесний доктор Академії Державної пенітенціарної служби». 

6 Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників 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 та 2018 року набору і перевести їх на наступний 

курс. 

1.3. За невиконання індивідуального плану наукової роботи відрахувати з 

аспірантури Академії Державної пенітенціарної служби аспірантів 2017 року набору 

Прохоренко Олену Євгенівну та Хардікова В’ячеслава В’ячеславовича. 

1.4. Начальнику аспірантури підготувати відповідні накази. 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.   

Термін: до 08.11.2019 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про роботу бібліотеки взяти до уваги. 

2.2. Освоїти заплановані асигнування на придбання книжкових та періодичних 

видань. 

2.3. Скласти запит на придбання навчально-довідкової літератури на 2020-2021 

навчальний рік для забезпечення навчального процесу. 

Відповідальний: директор наукової бібліотеки Пагуба А.Є. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 31.01.2020 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. Про розгляд та рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних 

видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Академії. 
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3.1.1. Рекомендувати до друку наукові та навчально-методичні видання, 

підготовлені науково-педагогічними працівниками Академії: 

- наукове видання Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 1 (6);  

- наукове видання Академії «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» № 2 (7); 

- збірки матеріалів V заочної науково-практичної  конференції «Кримінально-

виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави» 

- навчальний посібник «Історія української культури» (укладачі: Любич О.А., 

Співак В.В., Олійник О.І., Чебоненко С.О., Ковальчук Н.Д., Шакун Н.В.); 

- навчальний посібник «Етика юриста» (укладач Співак В.В.); 

- навчальний посібник «Трудове право» (укладачі: Шумна Л.П., Денисенко К.В., 

Огородник О.О.); 

- навчально-методичний посібник «Трудове право. Практикум» (укладачі: 

Шумна Л.П., Денисенко К.В., Сікун А.М.); 

- довідник «Організаційно-правові засади забезпечення діяльності освітянина 

вищої школи» (укладачі: Ярошенко О.М., Шумна Л.П., Олійник О.І. Денисенко К.В., 

Огородник О.О.); 

Відповідальні: автори та укладачі наукових та навчально- 

 методичних видань.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.04.2020 року. 

 

3.2. Про затвердження Положення про проходження практики курсантами 

(слухачами) Академії Державної пенітенціарної служби в органах та установах 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

 

3.2.1. Затвердити у такій редакції Положення про проходження практики 

курсантами (слухачами) Академії Державної пенітенціарної служби в органах та 

установах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

3.2.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про проходження практики 

курсантами (слухачами) Академії Державної пенітенціарної служби в органах та 

установах Державної кримінально-виконавчої служби України. 

3.2.3. Перший примірник Положення про проходження практики курсантами 

(слухачами) Академії Державної пенітенціарної служби в органах та установах Державної 

кримінально-виконавчої служби України передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 08.11.2019 року. 

 

3.3. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

3.3.1. Внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

3.3.2. Підготувати наказ про внесення змін до Положення про організацію 

освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.3.3. Перший примірник Положення про організацію освітнього процесу в 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 08.11.2019 року. 
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3.4. Про затвердження Положення про порядок атестації наукових 

працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

3.4.1. Затвердити у такій редакції Положення про порядок атестації наукових 

працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.4.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про порядок атестації 

наукових працівників Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.4.3. Перший примірник Положення про порядок атестації наукових працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення архівної справи та роботи із зверненнями громадян. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.  

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 08.11.2019 року. 

 

3.5. Про заміну наукових керівників для здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

  

3.5.1. 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 Махлай Олег Анатолійович Доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник Яковець Ірина 

Станіславівна. 

2 Усенко Людмила Миколаївна Доктор юридичних наук Тагієв Садиг Рза 

огли 

3 Подласий Дмитро Васильович Кандидат юридичних наук Єрмак Олексій 

Вікторович 

4 Подласа Юлія Сергіївна Кандидат юридичних наук Єрмак Олексій 

Вікторович 

5 Мельниченко Ігор Петрович Доктор юридичних наук Пузирьов 

Михайло Сергійович 

 

3.5.2. Підготувати наказ про зміну наукових керівників для здобувачів вищої освіти 

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

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 18.11.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  
4.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Шендерук Олени Борисівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М.   

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 15.11.2019 року. 
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5. УХВАЛИЛИ: 
5.1. Занести на Дошку пошани почесних професорів, докторів Академії 

кандидатури: 

– Пекарчука Володимира Михайловича, доктора історичних наук, професора; 

– Гончаренко Оксани Григорівни, доктора економічних наук, професора; 

– Доній Наталії Євгеніївни, доктора філософських наук, професора; 

– Кужер Олександри, габілітованого доктора соціальних наук, професора Сілезької 

політехніки. 

Відповідальний: учений секретар Єрмак С.М. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П.   

Термін: до 02.12.2019 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 
6.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення: 

– начальником факультету заочного навчання та навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб Академії Державної пенітенціарної служби Низовець Олену Миколаївну; 

– начальником факультету підвищення кваліфікації персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України Академії Державної пенітенціарної служби 

Пекарчука Володимира Михайловича; 

– доцентом кафедри психології Щербату Вікторію Григорівну; 

– доцентом кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Малишенка Євгена Леонідовича; 

– викладачем кафедри військової підготовки на умовах роботи 0,5  посадового 

окладу Академії Державної пенітенціарної служби Дондика Олександра Вікторовича; 

– начальником кафедри фізичної підготовки Донця Ігоря Олександровича; 

– заступником начальника кафедри фізичної підготовки Ткаченка Івана 

Васильовича; 

– старшим викладачем кафедри фізичної підготовки Гончара Віталія Валерійовича; 

– викладачем кафедри фізичної підготовки Черезова Юрія Олександровича; 

– заступником начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки Ткаченка 

Олександра Григоровича; 

– старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки за рахунок посади 

доцента Леоненка Олексія Анатолійовича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 02.12.2019 року. 

 

 


