
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
м. Дніпро

Про внесення змін до наказу ДДУВС від 02.09.2021 № 756 «Про затвердження 
персонального складу Вченої ради Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ»

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та Положення 
про Вчену раду Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ.

НАКАЗУЮ:
1. Вести в дію рішення Вченої ради університету від 30.09.2021 року, 

протокол № 1:
1.1. Про обрання таємним голосуванням Головою Вченої Ради ректора 

університету, доктора юридичних наук, доцента, полковника поліції Андрія 
ФОМЕНКА.

1.2. Про обрання відкритим голосуванням заступниками Голови Вченої 
Ради завідувача кафедри теорії та історії держави і права, доктора юридичних 
наук, професора Валентину БОНЯК та завідувача кафедри адміністративного 
права, процесу та адміністративної діяльності, доктора юридичних наук, 
професора, підполковника поліції Андрія СОБАКАРЯ.

2. Затвердити оновлений персональний склад Вченої ради (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор 
полковник поліції Андрій ФОМЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДДУВС л й 
відот>

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
Вченої ради

Дніпропетрвського державного університету внутрішніх справ

Голова Вченої ради - Фоменко Андрій Євгенович, ректор університету, 
доктор юридичних наук, доцент, полковник поліції.

Заступники Голови Вченої Ради:
Боняк Валентина Олексіївна - завідувач кафедри теорії та історії 

держави і права, доктор юридичних наук, професор.
Собакарь Андрій Олексійович - завідувач кафедри адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, 
професор, підполковник поліції.

Члени:
1. Юнін Олександр Сергійович - перший проректор, доктор юридичних 

наук, професор, підполковник поліції.
2. Коміссаров Сергій Анатолійович - проректор, доктор юридичних 

наук, доцент, генерал поліції третього рангу.
3. Наливайко Лариса Романівна - проректор, доктор юридичних наук, 

професор.
4. Сидоров Олександр Анатолійович - проректор, кандидат економічних 

наук.
5. Назаренко Микола Миколайович - директор Запорізького центру 

первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя) 
ДДУВС.

6. Тіщенкова Світлана Олександрівна - учений секретар, кандидат 
юридичних наук, професор.

7. Шевченко Сергій Іванович - директор Навчально-наукового інституту 
заочного навчання та підвищення кваліфікації, кандидат юридичних наук, 
майор поліції.

8. Обшалов Сергій Володимирович - декан факультету підготовки 
фахівців для органів досудового розслідування, кандидат юридичних наук, 
доцент, полковник поліції.

9. Бахчев Костянтин Вікторович - декан факультету підготовки фахівців 
для підрозділів превентивної діяльності, кандидат юридичних наук, 
полковник поліції.

10. Балабан Сергій Миколайович - декан факультету підготовки 
фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних наук, 
майор поліції.



11. Лазарєв Владислав Олександрович - декан факультету підготовки 
фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань, кандидат юридичних 
наук, підполковник поліції.

12. Савіщенко Вікторія Миколаївна - декан юридичного факультету, 
доктор юридичних наук, доцент.

13. Верхоглядова Наталя Ігорівна - декан факультету соціально- 
психологічної освіти та управління, доктор економічних наук, професор.

14. Шитова Олена Анатоліївна - головний бухгалтер.
15. Вакулич Марія Михайлівна - начальник відділу організації наукової.
16. Кириченко Світлана Василівна - начальник навчально-методичного 

відділу, кандидат біологічних наук, доцент.
17. Чаплинський Костянтин Олександрович - завідувач кафедри 

криміналістики та домедичної підготовки, доктор юридичних наук, 
професор, полковник поліції.

18. Дараган Валерій Валерійович - завідувач кафедри оперативно- 
розшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент, майор поліції..

19. Шаблистий Володимир Вікторович - завідувач кафедри 
кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор.

20. Алєксєєнко Ірина Вікторівна - завідувач кафедри міжнародних 
відносин та туризму, доктор політичних наук, професор.

21. Шевченко Сергій Олексійович - завідувач кафедри публічного 
управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, 
професор.

22. Рижков Едуард Володимирович - завідувач кафедри економічної та 
інформаційної безпеки, кандидат юридичних наук, доцент.

23. Санакоєв Дмитро Борисович - завідувач кафедри фінансових та 
стратегічних розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник 
поліції.

24. Примаченко Віталій Федорович - завідувач кафедри кримінального 
права та кримінології, кандидат юридичних наук, доцент.

25. Халапсіс Олексій Владиславович - завідувач кафедри соціально- 
гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор.

26. Киян Володимир Якович - завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

27. адекан, кандидат філологічних наук, доцент.
28. Недря Кирил Михайлович - завідувач кафедри гуманітарних 

дисциплін та психології поліцейської діяльності, кандидат історичних наук.
29. Покайчук Віталій Ярославович - завідувач кафедри тактико- 

спеціальної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник 
поліції.

30. Іванов Сергій Володимирович - завідувач кафедри аналітичної 
економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор

31. Резворович Кристина Русланівна - завідувач кафедри цивільного 
права та процесу, кандидат юридичних наук.

32. Богуславський Віктор Володимирович - завідувач кафедри 
спеціальної фізичної підготовки, майор поліції.



33. Скрипченко Ірина Тарасівна - завідувач кафедри фізичного 
виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

34. Захарко Андрій Володимирович - т.в.о. завідувача кафедри 
кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент.

35. Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна -. т.в.о. завідувача кафедри 
загальноправлвих дисциплін, кандидат юридичних наук.

36. Ковальчук Олена Степанівна - завідувач кафедри психології та 
педагогіки, кандидат психологічних наук.

37. Маляренко Тетяна Василівна - директор бібліотеки.
38. Сагайдак Володимир Андрійович - керівник первинної 

профспілкової організації працівників університету.
39. Грицай Ірина Олегівна - професор кафедри загальноправових 

дисциплін, доктор юридичних наук, професор.
40. Грибан Віталій Григорович - професор кафедри фізичного 

виховання, доктор біологічних наук, професор.
41. Несправа Микола Вікторович - професор кафедри міжнародних 

відносин та туризму, доктор філософських наук, професор.
42. Руфанова Вікторія Миколаївна - докторант кафедри кримінального 

права та кримінології.
43. Чечель Анастасія Олександрівна - голова Студентської-курсантської 

ради ДДУВС, курсантка 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів 
досудового розслідування;

44. Ковіненко Орина Олександрівна - заступник голови Студентської- 
курсантської ради ДДУВС, студентка 2 курсу з числа студентів юридичного 
факультету;

45. Вільхова Єлизавета Миколаївна - голова відділу профорієнтаційної 
роботи та сприяння працевлаштування, курсантка 2 курсу факультету 
підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності;

46. Тодоренко Іван Олександрович - голова відділу організації 
навчальної роботи та забезпечення якості освітньої діяльності, студент З 
курсу з числа студентів факультету соціально-психологічної освіти та 
управління;

47. Пилипенко Богдан Костянтинович - голова спортивно-туристичного 
відділу, курсант 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції.

Учений секретар Світлана ТІЩЕНКОВА


