
Персональний склад Вченої ради 
Одеського державного університету внутрішніх справ 

станом на 31 січня 2018 року 
 

Голова Вченої ради: 
Катеринчук Іван Петрович – ректор університету, доктор юридичних наук, 
доцент, генерал поліції третього рангу. 
Заступник голови Вченої ради: 
Албул Сергій Володимирович – перший проректор, кандидат юридичних 
наук, доцент, полковник поліції. 
Учений секретар: 
Ісаєнко Максим Миколайович – учений секретар секретаріату Вченої ради, 
кандидат педагогічних наук, полковник поліції. 
  
Члени Вченої ради: 
Аносєнков Анатолій Анатолійович – декан факультету № 1 навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання, кандидат 
юридичних наук, доцент; 
Балтаджи Поліна Миколаївна – декан факультету №4, кандидат 
юридичних наук, доцент; 
Берило Олександр Георгійович – декан Херсонського факультету; 
Витяганець Оксана Іванівна – директор загальної бібліотеки; 
Головін Дмитро Валерійович – начальник Головного управління 
Національної поліції в Одеській області, генерал поліції третього рангу; 
Деревянкін Сергій Леонідович – заступник директора навчально-наукового 
інституту заочного та дистанційного навчання – декан факультету № 2, 
кандидат юридичних наук, доцент. 
Домброван Наталія Василівна – начальник відділу організації наукової 
роботи, підполковник поліції; 
Ковальова Олена Володимирівна – завідувач кафедри адміністративного 
права та адміністративного процесу, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник, майор поліції; 
Козак Ігор Григорійович – декан факультету № 1, підполковник поліції; 
Конопельський Віктор Ярославович – професор кафедри кримінального 
права та кримінології, доктор юридичних наук, доцент; 
Курбанов Яшар Львович – декан факультету № 3, кандидат юридичних 
наук, полковник поліції; 
Маковій Віктор Петрович – завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції; 



Медведенко Сергій Вікторович – декан факультету № 2, полковник поліції; 
Меркулова Юлія Василівна – завідувач кафедри психології та педагогіки, 
кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції; 
Михальченко Юрій Вікторович – начальник відділу фінансового 
забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 
Мітіна Олена Михайлівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат 
філологічних наук, доцент; 
Надибська Оксана Ярославівна – завідувач кафедри філософії та 
соціально-економічних дисциплін, доктор філософських наук, професор; 
Наперковська Діана Вікторівна – слухач магістратури факультету № 1, 
лейтенант поліції; 
Нікітін Анатолій Анатолійович – проректор університету, підполковник 
поліції; 
Ніколаєв Олександр Трифонович – проректор університету, кандидат 
політичних наук, доцент; 
Пастушок Іван Михайлович – помічник ректора університету, кандидат 
юридичних наук; 
Петрик Мирослав Пилипович – голова студентського самоврядування, 
студент факультету №4; 
Поліщук Олександр Георгійович – проректор університету, полковник 
поліції; 
Радєв Сергій Степанович – представник первинної профспілкової 
організації атестованих працівників поліції університету; 
Русавський Володимир Олексійович – курсант факультету № 3, рядовий 
поліції; 
Сіфоров Олександр Іванович – начальник навчально-методичного відділу, 
кандидат технічних наук, доцент, полковник поліції; 
Холостенко Андрій Володимирович – проректор державного університету - 
директор навчально-наукового інституту заочного та дистанційного 
навчання, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції; 
Шелехов Артем Олексійович – начальник кафедри адміністративної 
діяльності ОВС та економічної безпеки, кандидат юридичних наук, доцент, 
підполковник поліції. 
 


