
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

10 березня 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

2. Про навчальні плани підготовки фахівців в Академії Державної пенітенціарної 

служби.  

3. Про програми вступних випробувань для визначеної категорії осіб в Академії 

Державної пенітенціарної служби у 2020 році. 

4. Про переведення лейтенанта внутрішньої служби Яценка М.В. з денної форми 

навчання на заочну форму навчання. 

5. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов Борисенко І.В. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Схвалити та затвердити Програми навчальних дисциплін по: 

– кафедрі педагогіки та гуманітарних 

дисциплін 

«Кейс-менеджмент в діяльності 

уповноважених органів з питань пробації»; 

«Методика реалізації пробаційних 

програм»; 

– кафедрі психології «Психологічний супровід суб’єктів 

пробації»; 

– кафедрі кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології 

«Правові основи пробації в Україні». 

 

1.3. Включити програми до навчального плану підготовки фахівців в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 20.04.2020 року. 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Схвалити та затвердити навчальні плани підготовки фахівців в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

2.2. Перші примірники навчальних планів передати до навчального відділу для 

використання в освітньому процесі.  

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 01.04.2020 року. 

3. УХВАЛИЛИ 

3.1. Схвалити та затвердити програми вступних випробувань, що проводить 

Академія Державної пенітенціарної служби в 2020 році. 

3.2. Розмістити     програми    вступних    випробувань,    що    проводить   Академія  
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Державної пенітенціарної служби в 2020 році, на офіційному веб-сайті Академії. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 20.04.2020 року. 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Перевести лейтенанта внутрішньої служби Яценка Миколу Вікторовича 

здобувача другого (магістрського) рівня вищої освіти денної форми навчання за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (за державним замовленням) на заочну 

форму навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (за державним 

замовленням).   

4.2. Начальнику сектору магістерської підготовки підготувати наказ про 

переведення. 

Відповідальний: начальник сектору магістерської підготовки 

 Свириденко Н.М. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 17.03.2020 року. 

5. УХВАЛИЛИ:  
5.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Борисенко Ірини Василівни 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 24.03.2020 року. 

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

– начальником ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної пенітенціарної 

служби Крупко Яну Михайлівну; 

– заступником завідувача кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права 

та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби Пузирьова Михайла 

Сергійовича; 

– професором кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Академії Державної пенітенціарної служби Кареліна Владислава  

Володимировича; 

– старшим викладачем кафедри військової підготовки Лута Сергія Анатолійовича; 

– викладачем кафедри військової підготовки (0,5 ставки посадового окладу) 

Мастеровенка Олександра Олексійовича; 

– старшим викладачем кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Шпортюк 

Олену Миколаївну; 

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

Олійника Владислава Станіславовича; 

– старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права, конституційного 

права Сікуна Антона Миколайовича; 

– заступником завідувача кафедри адміністративного, цивільного та  

господарського права і процесу Шамрук Наталію Борисівну; 

– старшим викладачем кафедри тактико-спеціальної підготовки Левицького 

Володимира Вікторовича; 

– доцентом кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної 

служби Рябченка Віктора Григоровича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 24.03.2020 року. 


