
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  

 

29 серпня 2019 року                                                                                                  м. Чернігів 

 
 

Порядок денний: 

 

1. Про готовність структурних підрозділів Академії до початку нового 2019–2020 

навчального року. 

2. Про стан кадрового забезпечення в Академії. 

3. Про нову редакцію Контракту з науково-педагогічним працівником Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4. Про внесення змін до складу проектних груп освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти, які утворені зі спеціальностей 081 «Право», 053 «Психологія» на 1-му 

(бакалаврському) рівні вищої освіти та спеціальностей 262 «Правоохоронна діяльність» на 

2-му (магістерському) рівні вищої освіти в Академії Державної пенітенціарної служби. 

5. Про затвердження складу проектної групи освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти зі спеціальності 053 «Психологія» на 2-му (магістерському) рівні вищої освіти в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

6. Про дозвіл читати лекції викладачам Академії, які не мають вчених звань та 

ступенів. 

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

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Усім структурним підрозділам розпочати виконання завдань, що окреслені 

начальниками структурних підрозділів Академії у 2019–2020 навчальному році.  

Відповідальні: начальники структурних підрозділів.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.  

Термін: до 31.07.2020 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Вважати стан кадрового забезпечення Академії науково-педагогічним 

персоналом на цей час задовільним. 

2.3. Відділу по роботі з персоналом продовжити роботу з формування резерву 

кадрів на заміщення вакантних посад різних категорій працівників у Академії, вживати 

заходів щодо організації та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

стажування персоналу Академії. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А.  

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 31.12.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ:  
3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

3.2. Затвердити нову редакцію Контракту з науково-педагогічним працівником 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

3.3. Відділу по роботі з персоналом надалі користуватись новою редакцію 

Контракту з науково-педагогічним працівником Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А.  

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 31.12.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити склад проектних груп освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі 

спеціальностей 081 «Право», 053 «Психологія» на 1-му (бакалаврському) рівні вищої 

освіти та спеціальностей 262 «Правоохоронна діяльність» на 2-му (магістерському) рівні 

вищої освіти. 

4.2. Навчальному відділу підготувати усю необхідну документацію. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 13.09.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити склад проектної групи освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі 

спеціальності 053 «Психологія» на 2-му (магістерському) рівні вищої освіти в Академії 

Державної пенітенціарної служби  

5.2. Навчальному відділу підготувати усю необхідну документацію. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 13.09.2019 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  
6.1. Дозволити, як виняток, у 2019–2020 році читати лекції вище зазначеним  

викладачам Академії, які не мають вчених звань та ступенів. 

6.2. Начальникам (завідувачам) кафедр на наступний навчальний рік планувати 

академічне навантаження таким чином, щоб до читання лекцій допускалися лише 

викладачі, які мають вчене звання та ступінь. 

Відповідальні: начальники (завідувачі) кафедр. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.08.2019 року. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

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

науково-педагогічних працівників Академії: 

- професором кафедри психології Данильченко Тетяну Вікторівну; 

- доцентом кафедри психології Волеваху Ірину Борисівну; 

- старшим викладачем кафедри психології (на умовах роботи 0,5 посадового 

окладу) Кухар Тетяну Володимирівну; 

- професором кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу Зливка Станіслава Володимировича; 

- доцентом кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і 

процесу Самофалова Олександра Леонідовича; 
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- професором кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Пузирьова Михайла Сергійовича; 

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

Денисенко Катерину Вікторівну; 

- старшим викладачем кафедри фізичної підготовки Черезова Юрія 

Олександровича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 16.09.2019 року. 

 


