
 

 

СКЛАД 

Вченої ради Національної академії внутрішніх справ 

 

Голова Вченої ради - Чернєй Володимир Васильович - ректор академії, доктор 

юридичних наук, професор.  

Заступники голови Вченої ради: 

Гусарєв Станіслав Дмитрович - перший проректор академії, доктор юридичних 

наук, професор; 

Чернявський Сергій Сергійович - проректор академії, доктор юридичних наук, 

професор; 

Учений секретар Вченої ради – Василевич Віталій Вацлавович - кандидат 

юридичних наук, професор. 

Члени Вченої ради: 

Андреєв Дмитро Володимирович, директор навчально-наукового інституту 

№ 3, доктор юридичних наук, доцент; 

Бакалінський Станіслав Олександрович, студент 2-го курсу 

факультету № 2; 

Бараш Євген Юхимович, начальник Інституту кримінально-виконавчої 

служби, доктор юридичних наук, доцент; 

Бичкова Світлана Сергіївна, завідувач кафедри цивільного права і процесу, 

доктор юридичних наук, професор; 

Василинчук Віктор Іванович, професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; 

Геліх Олена Анатоліївна, заступник начальника відділу – завідувач 

відділення навчально-наукової літератури; 

Герасименко Олександр Сергійович, начальник відділу організації 

харчування; 

Гуцалюк Сергій Анатолійович, начальник відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 

Джужа Олександр Миколайович, головний науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи, доктор юридичних наук, професор, 

академік Української екологічної академії наук, Заслужений юрист України; 

Доценко Олександр Сергійович, завідувач кафедри управління та роботи з 

персоналом, кандидат юридичних наук, доцент;  

Дрозд Олексій Юрійович, т.в.о. завідувача докторантури та аспірантури, 

доктор юридичних наук, доцент;  

Дума Дар’я Миколаївна, курсант 1-го курсу факультету № 1 навчально-

наукового інституту № 3; 

Дурнов Євген Сергійович, начальник відділу організації служби, доцент 

кафедри історії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент; 

Завальний Андрій Миколайович, завідувач кафедри теорії держави та права, 

кандидат юридичних наук, доцент;  

Запотоцький Андрій Петрович, проректор академії, кандидат юридичних 

наук; 

Кобринський Юрій Гавриїлович, фахівець першої категорії відділення 

міжнародного співробітництва відділу міжнародного співробітництва та 

комунікації, голова Ради ветеранів НАВС; 
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Коваленко В’ячеслав Олександрович, провідний науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення ННІЗДН; 

Константінов Сергій Федорович, завідувач кафедри адміністративної 

діяльності, доктор юридичних наук, професор;  

Корж-Ікаєва Таїсія Григорівна, начальник відділу організації та координації 

освітнього процесу, кандидат юридичних наук, доцент; 

Косенкова Наталія Алімівна, директор загальноакадемічної бібліотеки; 

Костицький Михайло Васильович, професор кафедри філософії права та 

юридичної логіки, доктор юридичних наук, професор, академік Національної 

академії правових наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук 

України, Заслужений юрист України; 

Кравець Віталій Михайлович, завідувач кафедри філософії права та 

юридичної логіки, кандидат юридичних наук, доцент;  

Кудерміна Олена Іванівна, завідувач кафедри юридичної психології, доктор 

психологічних наук, доцент; 

Кузьменко Оксана Володимирівна, завідувач кафедри адміністративного 

права і процесу, доктор юридичних наук, професор; 

Левченко Юрій Олександрович, завідувач кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук, доцент; 

Мельник Марина Сергіївна, студент 4 курсу навчально-наукового інституту 

№ 1; 

Мотиль Іван Іванович, директор інституту заочного та дистанційного 

навчання, кандидат юридичних наук; 

Наумець Юрій Миколайович, начальник відділу спеціальної та фізичної 

підготовки; 

Никифорчук Дмитро Йосипович, завідувач кафедри оперативно-розшукової 

діяльності, доктор юридичних наук, професор;  

Орлов Юрій Юрійович, головний науковий співробітник відділу організації 

науково-дослідної роботи, доктор юридичних наук, професор; 

Перушко Максим Олександрович, голова Парламенту курсантського 

(студентського) самоврядування, курсант 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1; 

Піхоцька Вікторія Миколаївна, курсант 2-го курсу факультету № 3 

(м. Івано-Франківськ); 

Решко Стефан Михайлович, професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки навчально-наукового інституту № 3, професор, Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України, Заслужений майстер спорту; 

Рожнова Вікторія Василівна, завідувач кафедри кримінального процесу, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

Савченко Андрій Володимирович, завідувач кафедри кримінального права, 

доктор юридичних наук, професор; 

Саковський Андрій Анатолійович, директор навчально-наукового інституту 

№ 2, кандидат юридичних наук; 

Самодін Артем Володимирович, завідувач кафедри криміналістики та 

судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент; 

Сербин Руслан Андрійович, проректор академії, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України; 
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Стародуб Олексій Юхимович, голова профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації академії, старший науковий співробітник відділу 

організації науково-дослідної роботи; 

Степанчук Олександр Васильович, провідний фахівець відділу 

організаційно-аналітичного забезпечення та контролю; 

Сущенко Віктор Дмитрович, професор кафедри адміністративного права і 

процесу, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; 

Терещенко Юлія Василівна, декан Прикарпатського факультету (м. Івано-

Франківськ), кандидат юридичних наук; 

Титко Анна Василівна, начальник відділу організації науково-дослідної 

роботи, кандидат юридичних наук; 

Удалова Лариса Давидівна, директор інституту післядипломної освіти, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;  

Фещук Віктор Вікторович, завідувач кафедри фінансового права та 

фіскального адміністрування, кандидат юридичних наук, доцент; 

Хуторянський Олександр Васильович, начальник відділу координації 

центрів первинної професійної підготовки «Академія поліції», кандидат 

юридичних наук; 

Чижико Борис Іванович, курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту 

№ 2; 

Шакун Василь Іванович, професор кафедри кримінального права, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових 

наук України, віце-президент Академії наук вищої освіти України, Заслужений 

діяч науки і техніки України. 

 


