
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  
 

03 травня 2019 року                                                                                                   м. Чернігів 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Про графіки освітнього процесу на 2019–2020 навчальний рік. 

2. Про стан формування особових справ кандидатів на навчання за державним 

замовленням. 

3. Про Програму педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (PhD). 

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

5. Про внесення змін до затвердженого переліку тем дипломних робіт для 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 081 «Право 

та 262 «Правоохоронна діяльність». 

6. Про обрання голови науково-методичної ради Академії.  

7. Про обрання за конкурсом завідувача кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Схвалити та затвердити графіки освітнього процесу на 2019–2020 навчальний 

рік. 

1.2. Начальникам факультетів, кафедр, навчальному відділу дотримуватись 

графіків освітнього процесу в 2019–2020 навчальному році. 

 

Відповідальні: начальники факультетів, завідувачі (начальники) 

 кафедр, начальник навчального відділу. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 31.08.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію про стан формування особових справ кандидатів на навчання за 

державним замовленням взяти до уваги. 

2.2. Начальнику відділу по роботі з персоналом продовжити практику моніторингу 

формування особових справ кандидатів на навчання за державним замовленням. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 15.08.2019 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.2. Схвалити та затвердити Програму педагогічної практики здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії (PhD). 
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3.3. Начальнику аспірантури підготувати наказ про затвердження Програму 

педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD). 

Відповідальний: начальник аспірантури Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.  

Термін: до 03.06.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 
4.1. 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: 06.05.2019 року. 

  

5. УХВАЛИЛИ:  
5.1. Внести зміни до переліку тем дипломних робіт для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються на другому (магістерському рівні). 

5.2. Начальнику магістратури підготувати наказ про внесення змін до переліку тем 

дипломних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському 

рівні). 

Відповідальний: начальник сектору магістерської підготовки 

навчального відділу Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.  

Термін: до 17.05.2019 року. 

6. УХВАЛИЛИ: 
6.1. Підготувати наказ про призначення головою науково-методичної ради 

Академії начальника відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва, 

кандидата технічних наук, доцента Аніщенко В.О. 

Відповідальний: учений секретар Академії Єрмак С.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 17.05.2019 року. 

7. УХВАЛИЛИ:  
7.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення 

завідувачем кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології  

Тагієва Садіга Рза огли. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 16.05.2019 року 


