
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

29 жовтня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про проведення річної атестації та затвердження звітів про виконання 

індивідуального плану наукової роботи та оцінку успішності його виконання аспірантами, 

які навчаються за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії в галузі 

знань 08 «Право». 

2. Про відрахування аспірантки другого року навчання Селюх Юлії Михайлівни з 

ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної пенітенціарної служби. 
3. Про уточнення теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

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

Свириденко Наталії Миколаївни. 

4. Про роботу та перспективи розвитку наукової бібліотеки Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

5. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

6. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам  

Академії Державної пенітенціарної служби (Сикал М.М., Боднар І.В., Карелін В.В.). 

7. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

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

 
1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити звіти про виконання індивідуального плану наукової роботи 

ад’юнктів та аспірантів 2017/2020 рр. набору. 

1.2. За результатами виконання освітньо-наукової та наукової програми підготовки 

доктора філософії атестувати ад’юнктів та аспірантів 2017/2020 рр. набору (список осіб 

додається). 

1.3. За результатами виконання освітньо-наукової та наукової програми підготовки 

доктора філософії перевести ад’юнктів та аспірантів першого, другого, третього року 

навчання на наступний курс (список осіб додається).  

1.4. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) підготувати відповідний наказ. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури)  

Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.   

Термін: до 01.11.2021 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. За порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без 

поважних причин відрахувати аспірантку другого року навчання Селюх Юлію 

Михайлівну з ад’юнктури (аспірантури) Академії Державної пенітенціарної служби. 

2.2. Начальнику ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС підготувати відповідний 

наказ. 

Відповідальний: начальник ад’юнктури (аспірантури) 

Академії ДПтС Крупко Я.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.   

 Термін: до 01.11.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Внести зміни до теми дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 
Свириденко Наталії Миколаївни та викласти в такій редакції «Правовий та соціальний 
захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України».  

3.2. Направити тему дисертаційного дослідження аспірантки Свириденко Наталії 
Миколаївни до Національної академії правових наук України для її розгляду та внесення 
до щорічного видання «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права 
(2021)». 

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

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: 28.12.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію про роботу та перспективи розвитку наукової бібліотеки Академії 

Державної пенітенціарної служби взяти до уваги. 

4.2. Освоїти заплановані асигнування на придбання книжкових та періодичних 

видань. 

4.3. Скласти запит на придбання навчально-довідкової літератури на 2021/2022 

навчальний рік для забезпечення освітнього процесу. 

Відповідальний: директор наукової бібліотеки Академії ДПтС 

Пагуба А.Є. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О.  

Термін: до 31.01.2022 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Про схвалення та затвердження Положення про уповноважену особу 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.1. Положення про уповноважену особу Академії Державної пенітенціарної 

служби схвалити та затвердити. 

5.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про уповноважену особу 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.1.3. Перший примірник Положення про уповноважену особу Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до відділу документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник сектору публічних закупівель  

 Академії ДПтС Сахно С.В. 
Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 
Термін: до 05.11.2021 
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5.2. Про розгляд та рекомендацію до друку навчального посібника 

«Комунікативні технології у правоохоронній діяльності» укладача професора 

кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Аніщенко В.О.  
5.2.1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Комунікативні технології у 

правоохоронній діяльності» укладача професора кафедри педагогіки та гуманітарних 

дисциплін Аніщенко В.О. 

Відповідальний: професор кафедри педагогіки та гуманітарних   

дисциплін Академії ДПтС  

  Аніщенко В.О. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 30.12.2021 

 

5.3. Про розгляд та рекомендацію до друку збірки матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, 

перспективи». 

5.3.1. Рекомендувати до друку збірку матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи». 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії ДПтС 

Пузирьов М.С. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 05.11.2021 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Боднара Ігоря Володимировича, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі тактико-спеціальної підготовки Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 12.11.2021 

6.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Сикала Максима Миколайовича, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі адміністративного, цивільного та господарського права 

і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 12.11.2021 

6.3. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Кареліна Владислава Володимировича, здобувача щодо 

присвоєння вченого звання доцента по кафедрі кримінального, кримінально-виконавчого 

права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 12.11.2021 

 

7. УХВАЛИЛИ: 
7.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ 

про призначення: 

– професором кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії ДПтС 

Аніщенко Вікторію Олександрівну; 
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– доцентом кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Академії ДПтС Олефір Людмилу Іванівну. 

Відповідальний: заступник начальника відділу по роботі з 

персоналом Академії ДПтС Павленко С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 01.11.2021 

 

8. УХВАЛИЛИ: 
8.1. Підготувати пропозиції до Міністерства юстиції України щодо внесення змін 

до штату Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС  Мошта І.А.   

Термін: до 12.11.2021 


