
Список  

членів Координаційної ради курсантсько-студентського  

самоврядування Одеського державного  

університету внутрішніх справ 

станом на 21 вересня 2022 року 
 
 

Голова Координаційної ради – рядова поліції Медведєва Вікторія 

Михайлівна, курсантка 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування (093 541 68 17); 

 

заступник голови – Погребнюк Іван Олександрович, студент 3-го курсу 

факультету № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки (Право), 

(099 016 30 44); 

 

заступник голови – капрал поліції Шевчук Іван Сергійович, курсант 3-го 

курсу Херсонського факультету (066 838 63 25); 

 

секретар – Томашевська Вікторія Іванівна, студентка 3-го курсу 

факультету  № 1 навчально-наукового інституту права та кібербезпеки (Право); 

 

сектор моніторингу забезпечення якості освітніх програм – капрал поліції 

Постольник Катерина Андріївна, курсантка 3-го курсу Херсонського 

факультету; 

 

сектор національно-патріотичного виховання та культурно-масової роботи –

рядовий поліції Кравчук Максим Андрійович, курсант 3-го курсу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового розслідування; 

 

сектор спортивно-оздоровчої роботи – рядовий поліції Кравцов Вадим 

Юрійович, курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції; 

 

сектор соціально-побутової роботи – рядовий поліції Кабакчей Іван 

Андрійович, курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності; 

 

пресцентр – рядова поліції Трачук Наталія Ігорівна, курсантка 2-го курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності; 
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члени Координаційної ради: 

 

1) Курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції: 

рядовий поліції Петровський Олександр Олегович, курсант 2-го курсу; 

рядовий поліції Побиванець Станіслав Олексійович, курсант 2-го курсу; 

рядовий поліції Єрмоленко Данило Олександрович, курсант 2-го курсу;  

рядовий поліції Чорний Сергій Олександрович, курсант 2-го курсу; 

 

 

2) Курсанти факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності: 

рядова поліції Лойтра Анастасія Сергіївна, курсантка 2-го курсу; 

рядова поліції Півторак Аліна Володимирівна, курсантка 2-го курсу; 

рядова поліції Зацерковна Ганна Андріївна, курсантка 2-го курсу; 

 

3) Курсанти факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування: 

рядова поліції Петренко Ірина Геннадіївна, курсантка 3-го курсу; 

капрал поліції Федорова Анастасія Іллівна, курсантка 3-го курсу; 

рядова поліції Патрушева Вероніка Андріївна, курсантка 2-го курсу; 

 

4) Курсанти Херсонського факультету: 

рядова поліції Шевченко Дар’я Дмитрівна, курсантка 4-го курсу; 

рядовий поліції Соколенко Дмитро Сергійович, курсант 2-го курсу; 

рядова поліції Скочеляс Єлизавета Володимирівна, курсантка 2-го курсу; 

 

5) Студенти факультету № 1 (денна форма навчання) навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки: 

Музика Яна Миколаївна, студентка 3-го курсу (Право);  

Шумський Данило Віталійович, студент 3-го курсу (Право);  

Лиса Анаріна Сергіївна, студентка 4-го курсу (Право); 

 

6) Студенти факультету № 2 (заочна форма навчання) навчально-

наукового інституту права та кібербезпеки: 

Дундер Аліна Іванівна, студентка 1-го курсу (Правоохоронна діяльність); 

Богдан Діана Максимівна, студентка 2-го курсу (Правоохоронна діяльність); 

Харченко Вікторія Андріївна, студентка 3-го курсу (Правоохоронна 

діяльність); 

Волошанюк Наталія Романівна, студентка 2-го курсу (Право); 

Репринцева Ірина Зенов’ївна, студентка 2-го курсу (Право). 


