
Станом на 23 вересня 2021 року 

 

Персональний склад Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Аброськін В’ячеслав Васильович, ректор університету, кандидат юридичних 

наук, доцент, голова Вченої ради; 

Грохольський Володимир Людвігович, перший проректор державного 

університету, доктор юридичних наук, професор, заступник голови 

Вченої ради; 

Ісаєнко Максим Миколайович, учений секретар секретаріату Вченої ради, 

кандидат педагогічних наук; 
 

Берназ Павло Васильович, проректор державного університету, кандидат 

юридичних наук; 

Бєлих Світлана Іванівна, начальник відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 

Витяганець Оксана Іванівна, директор загальної бібліотеки; 

Горбаньов Ігор Миколайович, декан факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

Грицюк Юрій Сергійович, проректор державного університету; 

Громенко Юлія Олександрівна, декан факультету № 1 навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки, кандидат юридичних наук, доцент; 

Денисова Аліна Володимирівна, завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу, доктор юридичних наук, доцент; 

Домброван Наталія Василівна, начальник відділу організації наукової роботи, 

кандидат юридичних наук; 

Дришлюк Володимир Ігорович, завідувач кафедри трудового, земельного та 

господарського права, кандидат юридичних наук, доцент; 

Дулгер Володимир Валентинович, декан факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук; 

Заєць Олександр Михайлович, професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення, кандидат юридичних наук, доцент; 

Ісмайлов Карен Юрійович, старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу, кандидат 

юридичних наук, доцент; 



Конопельський Віктор Ярославович, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології, доктор юридичних наук, професор; 

Лифар Олексій Миколайович, ад’юнкт кафедри кібербезпеки та інформаційного 

забезпечення; 

Маковій Віктор Петрович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

Медведенко Сергій Вікторович, декан факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності, доктор філософії; 

Панасенко Людмила Сергіївна, проректор державного університету; 

Пивоварський Олександр Сергійович, начальник відділу юридичного 

забезпечення;  

Поліщук Ірина Олегівна, курсант факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування; 

Поліщук Олександр Георгійович, проректор державного університету; 

Семенишин Микола Олександрович, начальник Головного управління 

Національної поліції в Одеській області (за згодою); 

Сіфоров Олександр Іванович, начальник навчально-методичного відділу, 

кандидат технічних наук, доцент; 

Соловей Олексій Миколайович, проректор державного університету – декан 

Херсонського факультету, кандидат юридичних наук; 

Теслюк Ірина Олександрівна, завідувач докторантури та аспірантури, кандидат 

юридичних наук. 

Ульянов Олексій Іванович, професор кафедри тактико-спеціальної, вогневої та 

фізичної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент; 

Чорна Діана Романівна, голова координаційної ради курсантсько-студентського 

самоврядування; 

Шаран Анастасія Андріївна, слухачка магістратури факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування; 

Ярмакі Христофор Петрович, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор. 

 


