
Додаток 

до наказу ОДУВС 

від 02.02.2017 № 34 

 

Персональний склад навчально-методичної ради: 
Голова навчально-методичної ради: перший проректор державного 

університету  полковник поліції  Албул Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент. 

Заступник голови навчально-методичної ради: начальник навчально-

методичного відділу полковник поліції Сіфоров Олександр Іванович, к.т.н., 

доцент. 

Секретар навчально-методичної ради: науковий співробітник групи 

науково-методичного забезпечення навчального процесу навчально-

методичного відділу  Гречкосій Діана Дмитрівна. 
 

До складу навчально-методичної ради (за посадами) входять: 

- старший науковий співробітник групи науково-методичного 

забезпечення  навчального процесу навчально-методичного відділу              

Бутенко Вадим Станіславович; 

- т.в.о. начальника докторантури та аспірантури поліції Веселова Лілія 

Юріївна, к.ю.н.; 

- завідувач загальної бібліотеки Витяганець Оксана Іванівна; 

- завідувач відділення методичного забезпечення навчального процесу 

підполковник поліції Грішин Віктор Анатолійович; 

- завідувач відділення технічних засобів навчання лейтенант поліції 

Деркач В’ячеслав Анатолійович; 

- начальник відділу організації наукової роботи підполковник поліції 

Домброван Наталія Василівна; 

- начальник редакційно-видавничого відділу полковник поліції 

Ісаєнко Максим Миколайович, к.пед.н.; 

- завідувач відділення планування навчального процесу капітан поліції 

Лузанова Ганна Олександрівна, к.ю.н.; 

- т.в.о. заступника начальника навчально-методичного відділу майор 

поліції Стадник Тетяна Вікторівна;  

- начальник центру спеціалізації та підвищення кваліфікації 

підполковник поліції Томіна Вікторія Анатоліївна. 

 

Загальні кафедри 

- завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки підполковник 

поліції Домніцак Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення майор 

поліції Ісмайлов Карен Юрійович, к.ю.н.; 

- завідувач кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки 

полковник поліції Кузнєцов Віктор Володимирович; 

- завідувач кафедри іноземних мов Мітіна Олена Михайлівна, к.філол.н., 

доцент; 
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- завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

Надибська Оксана Ярославівна, д.філос.н., професор; 

- завідувач кафедри українознавства Цвілюк Семен Антонович, д.і.н., 

професор. 

 

Факультет № 1 

- декан факультету підполковник поліції Козак Ігор Григорович; 

- заступник декана факультету майор поліції                                      

Левицький Олег Анатолійович; 

- завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності підполковник 

поліції Андрусенко Сергій Володимирович, к.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри теорії та історії держави і права підполковник 

поліції Бабенко Андрій Миколайович, д.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри кримінального права та кримінології майор поліції 

Гритенко Оксана Анатоліївна, к.ю.н., доцент. 

 

Факультет № 2 

- декан факультету підполковник поліції Берназ Павло Васильович, к.ю.н.; 

- заступник декана факультету підполковник поліції                             

Яцковина Віталій Віталійович; 

- завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного 

процесу Ковальова Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін полковник поліції 

Маковій Віктор Петрович, к.ю.н., доцент; 

- завідувич кафедри адміністративної діяльності та економічної безпеки 

полковник поліції Шелехов Артем Олексійович, к.ю.н., доцент. 

 

Факультет № 3 

- декан факультету полковник поліції Курбанов Яшар Львович; 

- заступник декана факультету підполковник поліції                   

Лимаренко Едуард Юрійович; 

- завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 

доцент, майор поліції Заєць Олександр Михайлович, к.ю.н.; 

- завідувач кафедри психології та педагогіки полковник поліції 

Меркулова Юлія Василівна, к.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри кримінального процесу майор поліції                        

Тетерятник Ганна Костянтинівна, к.ю.н. 

 

Факультет № 4 

- декан факультету Балтаджи Поліна Миколаївна, к.ю.н., доцент; 

- заступник декана з навчально-методичної роботи               

Аліфанова Лариса Іванівна; 

- завідувач кафедри державно-правових дисциплін                 

Калаянов Дмитро Петрович, д.ю.н., професор; 
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- завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін   

Кострицький Ігор Леонідович, к.ю.н., доцент; 

- завідувач кафедри соціально-правових дисциплін                  

Пащенко Олександр Миколайович, к.ю.н., доцент. 

 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання 

- проректор державного університету - директор інституту підполковник 

поліції Холостенко Андрій Володимирович, к.ю.н., доцент; 

- декан факультету № 1 Аносєнков Анатолій Анатолійович, к.ю.н., доцент; 

- декан факультету № 2 Деревянкін Сергій Леонідович, к.ю.н., доцент. 

 

Херсонський факультет 

-  декан Херсонського факультету Берило Олександр Георгійович. 

 

 


