Додаток № 3
до Ліцензійних умов
2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності
081 «Право»
Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Іноземна мова у
правових
дослідженнях

Стрюкова
Інна
Яківна

Теоретичні та
філософські
проблеми права
(лек. – 24 год.)

Литвинов
Олександр
Миколайович

1.

2.

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
Відомості про підвищення
викладач,
шифр і найменування
кваліфікації викладача
рік закінчення,
наукової спеціальності,
(найменування закладу, вид Примітки*
спеціальність,
тема дисертації, учене
документа, тема, дата
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
видачі)
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
I. Обов’язкові навчальні дисципліни
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням)
Старший викладач Київський державний
кафедри
педагогічний інститут
соціальноіноземних мов (1969 р.,
ГО «Історичне товариство
гуманітарних
спеціальність
спадкоємців німців Росії».
дисциплін
«англійська та
«Підвищення мовної
французька мови»,
компетенції і перекладацьких
кваліфікація за
вмінь» Стажування липеньдипломом – «вчитель
серпень 2013 року, США
англійської та
французької мови»)
Кандидат філософських наук,
Науковий
Київська музична
1. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,
спеціальність 09.00.08 –
співробітник
академія імені П.І.
свідоцтво про підвищення
естетика, тема дисертації
відділу організації Чайковського (1978 р.,
наукової роботи
спеціальність «Музичне «Художній стиль як феномен кваліфікації науковопедагогічних працівників з
мистецтво», кваліфікація культури»;
курсу «Сучасні інформаційні
кандидат юридичних наук,
за дипломом);
спеціальність
12.00.12
–
та дистанційні технології в
Луганський національний
філософія
права,
тема
підготовці працівників
університет імені Т.Г.
дисертації
«Філософія
права
правоохоронних органів»,
Шевченка (1986 р., );
Новгородцева П.І.: осмислення видане 25.12.2010.
Луганський інститут
права і держави в контексті
2. Захист докторської
внутрішніх справ МВС
суспільного ідеалу»;
дисертації 13.03.2017
України (1998 р.)
доктор юридичних наук,

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Методологія
наукової роботи
(лек. – 14 год.)

Комарницький
Віталій
Мар’янович

Науковий стиль
української мови
та основи
редагування
наукового тексту
(лек. – 2 год.)

Пащук
Раїса
Іллівна

3.

4.

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
спеціальність 12.00.12 –
філософія права, тема
дисертації «Право як феномен
культури», доцент кафедри
державно-правових дисциплін,
доцент кафедри теорії, історії
музики та гри на музичних
інструментах
Ректор,
Харківський інженерно- Доктор юридичних наук,
професор кафедри будівельний інститут (
спеціальність 12.00.06 –
загальноюридичних
1986 р., спеціальність
земельне право; аграрне
дисциплін
«Інженер-будівельник
право; екологічне право;
промислового і
природоресурсне право,
цивільного
тема докторської дисертації
будівництва»);
«Право спеціального
Луганський інститут
природокористування»;
внутрішніх справ (2001 професор кафедри
р., спеціальність
економіко-правових
«Правознавство»;
дисциплін
кваліфікація за
дипломом – «юрист»)
Доцент кафедри
Луганський державний
Кандидат філологічних
соціальнопедагогічний інститут
наук,
гуманітарних
імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.02 –
дисциплін
( 1987 р.,
українська література;
спеціальність
тема дисертації «Творчість
«Українська мова і
Івана Багмута в контексті
література;
української літератури 40кваліфікація за
60-х років», доцент кафедри
дипломом – «вчитель
української літератури
української мови і
літератури»)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)

1. Захист
докторської дисертації
13.03.2012 .
2. Присвоєння вченого звання
«професор» (атестат
професора 12 ПР № 008418
від 25.01.2013)

Інститут післядипломної
освіти і дистанційного
навчання Східноукраїнського
національного університету
імені В. Даля; свідоцтво про
підвищення кваліфікації
видане
24.10.2012;
тема випускної роботи
«Формування національної
свідомості майбутніх

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Академічна
доброчесність та
право
інтелектуальної
власності (лек. –
16 год.)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Іваницький
Сергій
Олександро
вич

Завідувач кафедри
професійних та
спеціальних
дисциплін

5.

Професійна
педагогіка
юридичного фаху
(лек. – 16 год.)

1.

Богучарова
Олена
Іванівна

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
Луганська академія
внутрішніх справ МВС
імені 10-річчя
незалежності України
(2003 р., спеціальність
«Правознавство»,
кваліфікація юрист

Кандидат юридичних наук,
спеціальність 12.00.10 –
судоустрій; прокуратура та
адвокатура; тема дисертації
«Формування складу
народних засідателів у
судочинстві України»,
доцент кафедри
кримінального процесу та
правосуддя

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)
правників»
Інститут післядипломної
освіти й дистанційного
навчання Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка,
свідоцтво про підвищення
кваліфікації від 05.04.2013 №
12СПК 908520, тема
«Методика викладання
навчальної дисципліни
«Організація роботи суду» із
застосуванням інтерактивних
технологій»

2. Цикл фахових (вибіркових) дисциплін
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням)
Науковий
Московський
Доктор психологічних наук, 1. Захист
співробітник НДЛ державний університет
спеціальність 19.00.01 –
докторської дисертації
з правових та
імені М.В. Ломоносова
загальна психологія, історія 20.01.2014
організаційно(1981 р., спеціальність
психології; тема дисертації
тактичних
«психологія»,
«Психологія ставлення до
Інститут післядипломної
проблем ОРД,
кваліфікація за
здоров’я: парадигми,
освіти й дистанційного
професор кафедри дипломом – «психолог- моделі, чинники розвитку», навчання ДЗ Луганський
професійних та
викладач психології»)
доцент кафедри психології
національний університет
спеціальних
Луганського державного
імені Тараса Шевченка,
дисциплін
педагогічного університету свідоцтво про підвищення
імені Тараса Шевченка
кваліфікації за напрямом
«Педагогіка вищої школи»,
видане 05.04.2013, тема
випускної роботи «Тренінгові
форми навчання у підготовці

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)
курсантів вузів МВС»

Учення про
кримінальні
правопорушення
(лек. – 14 год.)

Карчевський
Микола
Віталійович

Учення про
кримінальноправовий вплив
(лек. – 12 год.)

Карчевський
Микола
Віталійович

Актуальні
проблеми
особливої частини
кримінального
права (лек. – 30
год.)

Карчевський
Микола
Віталійович

1.

2.

3.

2.2.1. Дисципліни спеціалізації (за вибором здобувача) пакет № 1
Проректор,
Луганський інститут
Доктор юридичних наук,
професор кафедри
внутрішніх справ МВС
спеціальність 12.00.08 –
загальноюридичних
України (1999 р.,
кримінальне право та
дисциплін
спеціальність
кримінологія; кримінально«Правознавство»;
виконавче право, тема
кваліфікація за
докторської дисертації
дипломом – «юрист»)
«Кримінально-правова
охорона інформаційної
безпеки України»,
професор кафедри
кримінального права
Проректор, професор Луганський інститут
Доктор юридичних наук,
кафедри
внутрішніх справ,
спеціальність 12.00.08 –
загальноюридичних
(1999 р., спеціальність
кримінальне право та
дисциплін
«Правознавство»;
кримінологія; кримінальнокваліфікація за
виконавче право, тема
дипломом – «юрист»)
докторської дисертації
«Кримінально-правова
охорона інформаційної
безпеки України»,
професор кафедри
кримінального права
Проректор, професор Луганський інститут
Доктор юридичних наук,
кафедри загальновнутрішніх справ (1999 спеціальність 12.00.08 –
юридичних дисциплін р., спеціальність
кримінальне право та
«Правознавство»;
кримінологія; кримінальнокваліфікація за
виконавче право, тема
дипломом – «юрист»)
докторської дисертації
«Кримінально-правова
охорона інформаційної

1. Захист
докторської дисертації
24.04.2013 (диплом доктора
юридичних наук ДД №
002443).
2. Присвоєння у 2014 році
вченого звання «професор»
(атестат професора 12 ПР №
009535 від 16.05.2014)
1. Захист
докторської дисертації
24.04.2013 (диплом доктора
юридичних наук ДД №
002443).
2. Присвоєння у 2014 році
вченого звання «професор»
(атестат професора 12 ПР №
009535 від 16.05.2014)
1. Захист
докторської дисертації
24.04.2013 (диплом доктора
юридичних наук ДД №
002443).
2. Присвоєння у 2014 році
вченого звання «професор»
(атестат професора 12 ПР №

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Загальні засади
кримінальновиконавчої
політики (лек. –
10 год.)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Письменський
Євген
Олександрович

1.

2.

Актуальні
Письменський
проблеми
Євген
виконання
Олександрович
покарань,
пов’язаних із
позбавленням волі
(лек. – 20 год.)

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
безпеки України»,
професор кафедри
кримінального права.
2.2.2. Дисципліни спеціалізації (за вибором здобувача) пакет № 2
Завідувач
Луганська академія
Доктор юридичних наук,
кафедри
внутрішніх справ МВС
спеціальність 12.00.08 –
загальноюридичних
імені 10-річчя
кримінальне право та
дисциплін
незалежності України
кримінологія; кримінально(2003 р., спеціальність
виконавче право, тема
«Правознавство»,
докторської дисертації
кваліфікація за
«Теоретико-прикладні
дипломом – «юрист»)
проблеми звільнення від
покарання та його
відбування за
кримінальним правом
України», доцент кафедри
кримінального права

Завідувач
кафедри
загальноюридичних
дисциплін

Луганська академія
внутрішніх справ МВС
імені 10-річчя
незалежності України
(2003 р., спеціальність
«Правознавство»,
кваліфікація за
дипломом – «юрист»)

Доктор юридичних наук,
спеціальність 12.00.08 –
кримінальне право та
кримінологія; кримінальновиконавче право, тема
докторської дисертації
«Теоретико-прикладні
проблеми звільнення від

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)
009535 від 16.05.2014)

1. Захист докторської
дисертації 24.12.2014 (диплом
доктора юридичних наук ДД
№ 004071 від 26.02.2015).
2. Інститут післядипломної
освіти Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля
(свідоцтво про підвищення
кваліфікації 12 СПК
№ 692280 від 24 жовтня 2012
року); тема «Методика
підготовки та проведення
відкритих занять з дисциплін
правового циклу»
3. Стажування в
Західнофінляндському
коледжі (м. Хуйттінен,
Фінляндія) – сертифікат про
стажування від 11.03.2017
1. Захист докторської
дисертації 24.12.2014 (диплом
доктора юридичних наук ДД
№ 004071 від 26.02.2015).
2. Інститут післядипломної
освіти Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Актуальні
Письменський
проблеми
Євген
виконання
Олександрович
покарань, не
пов’язаних із
позбавленням волі
(лек. – 20 год.)

3.

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Завідувач
кафедри
загальноюридичних
дисциплін

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
покарання та його
відбування за
кримінальним правом
України», доцент кафедри
кримінального права

Луганська академія
внутрішніх справ МВС
імені 10-річчя
незалежності України
(2003 р, спеціальність
«Правознавство»,
кваліфікація за
дипломом – «юрист»)

Доктор юридичних наук,
спеціальність 12.00.08 –
кримінальне право та
кримінологія; кримінальновиконавче право, тема
докторської дисертації
«Теоретико-прикладні
проблеми звільнення від
покарання та його
відбування за
кримінальним правом
України», доцент кафедри
кримінального права

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)
(свідоцтво про підвищення
кваліфікації 12 СПК
№ 692280 від 24 жовтня 2012
року); тема «Методика
підготовки та проведення
відкритих занять з дисциплін
правового циклу».
3. Стажування в
Західнофінляндському
коледжі (м. Хуйттінен,
Фінляндія) – сертифікат про
стажування від 11.03.2017
1. Захист докторської
дисертації 24.12.2014 (диплом
доктора юридичних наук ДД
№ 004071 від 26.02.2015).
2. Інститут післядипломної
освіти Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля
(свідоцтво про підвищення
кваліфікації 12 СПК
№ 692280 від 24 жовтня 2012
року); тема «Методика
підготовки та проведення
відкритих занять з дисциплін
правового циклу».
3. Стажування в
Західнофінляндському
коледжі (м. Хуйттінен,
Фінляндія) – сертифікат про
стажування від 11.03.2017

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Методологія та
Комарницький
методика
Віталій
кримінологічних Мар’янович
досліджень (лек. –
12 год.)
1.

Соціологія
кримінальної
субкультури (лек.
– 12 год.)

Наден
Олена
Володимирівна

Глобалізація та
злочинність (лек.
– 10 год.)

Наден
Олена
Володимирівна

2.

3.

Найменування Найменування закладу,
посади
який закінчив
Науковий ступінь,
(для
викладач,
шифр і найменування
сумісників —
рік закінчення,
наукової спеціальності,
місце основної
спеціальність,
тема дисертації, учене
роботи,
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
найменування
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
посади)
освіту
2.2.3. Дисципліни спеціалізації (за вибором здобувача) пакет № 3
Ректор, професор
Харківський інженерно- Доктор юридичних наук,
кафедри
будівельний інститут
спеціальність 12.00.06 –
загальноюридичних
(1986 р., спеціальність
земельне право; аграрне
дисциплін
«Інженер-будівельник
право; екологічне право;
промислового і
природоресурсне право,
цивільного
тема докторської дисертації
будівництва»);
«Право спеціального
Луганський інститут
природокористування»,
внутрішніх справ (2001 професор кафедри
р., спеціальність
економіко-правових
«Правознавство»;
дисциплін
кваліфікація за
дипломом – «юрист»)
Науковий
Східноукраїнський
Доктор юридичних наук,
співробітник відділу
національний
спеціальність 12.00.08 –
організації наукової
університет імені
кримінальне право та
роботи, професор
Володимира Даля (1998 кримінологія; кримінальнокафедри
р., спеціальність
виконавче право, тема
загальноюридичних
«Правознавство»,
докторської дисертації
дисциплін
кваліфікація за
«Теоретичні основи
дипломом – «юрист»)
кримінально-правового
регулювання суспільних
відносин в Україні», доцент
кафедри правознавства
Науковий
Східноукраїнський
Доктор юридичних наук,
співробітник відділу
національний
спеціальність 12.00.08 –
організації наукової
університет імені
кримінальне право та
роботи, професор
Володимира Даля (1998 кримінологія; кримінальнокафедри
р.,спеціальність
виконавче право, тема
загальноюридичних
«Правознавство»,
докторської дисертації:
дисциплін
кваліфікація за
«Теоретичні основи

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)

1. Захист
докторської дисертації
13.03.2012.
2. Присвоєння вченого звання
«професор» (атестат від
25.01.2013)

Захист докторської дисертації
у 2013 році (диплом доктора
юридичних наук від
17.01.2014)

Захист докторської дисертації
у 2013 році (диплом доктора
юридичних наук від
17.01.2014)

Найменування
навчальної
№з/
дисципліни
п
(кількість
лекційних годин)

Ректор

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади
(для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
Науковий ступінь,
викладач,
шифр і найменування
рік закінчення,
наукової спеціальності,
спеціальність,
тема дисертації, учене
кваліфікація згідно з
звання, за якою кафедрою
документом про вищу (спеціальністю) присвоєно
освіту
дипломом – «юрист»)
кримінально-правового
регулювання суспільних
відносин в Україні», доцент
кафедри правознавства

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид Примітки*
документа, тема, дата
видачі)

В.М. Комарницький

