
Додаток 2 

до наказу НАВС 

від 23.10.2012 № 642 

 

 

РЕЙТИНГОВА КОМІСІЯ  

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників   

та структурних навчальних підрозділів  

Національної академії внутрішніх справ 

 

1. Користін Олександр Євгенійович – вчений секретар, доктор 

юридичних наук, професор, полковник міліції (голова комісії). 

2. Свиридюк Наталія Петрівна – старший науковий співробітник 

секретаріату Вченої ради, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник 

міліції (секретар комісії). 

3. Корж-Ікаєва Таїсія Григорівна – начальник навчально-методичного 

центру, кандидат юридичних наук, майор міліції (керівник секції з навчальної 

та методичної роботи). 

4. Андреєв Олег Олексійович – заступник начальника навчально-

наукового інституту управління з навчальної та наукової роботи, кандидат 

філософських наук, полковник міліції. 

5. Братель Сергій Григорович – заступник начальника кафедри 

адміністративної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент, майор міліції. 

6. Бутов Сергій Євгенович – професор кафедри вогневої та 

спеціальної фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів кримінальної міліції, кандидат педагогічних наук, доцент. 

7. Галай Андрій Олександрович – начальник кафедри громадської 

безпеки навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки 

та психологічної служби, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник 

міліції. 

8. Завальний Андрій Миколайович – доцент кафедри теорії держави та 

права, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції. 

9. Кісілюк Едуард Миколайович – заступник начальника кафедри 

кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції. 

10. Коталейчук Сергій Петрович – заступник начальника кафедри 

теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції. 

11. Лупало Олександр Анатолійович – професор кафедри 

адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент. 

12. Пастух Ігор Дмитрович – заступник начальника кафедри 

адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент, 

підполковник міліції. 

13. Прохоренко Сергій Миколайович – заступник начальника відділу 

методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного центру 

– начальник відділення впровадження новітніх методик та дидактичного 

супроводження, майор міліції.  



2 
 

14. Пугач Сергій Миколайович – заступник начальника факультету 

підготовки кадрів спеціальних підрозділів – начальник відділення заочного 

навчання, підполковник міліції. 

15. Хробатенко Ганна Віталіївна – заступник начальника навчального 

відділу навчально-методичного центру – начальник відділення організації 

практичного навчання, майор міліції. 

16. Бодюл Євген Миколайович – начальник відділу організації науково-

дослідної роботи, кандидат юридичних наук, підполковник міліції (керівник 

секції з наукової роботи). 

17. Вознюк Андрій Андрійович – старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем розкриття та розслідування злочинів, кандидат 

юридичних наук, капітан міліції. 

18. Галаган Олександр Іванович – головний науковий співробітник 

відділу організації науково-дослідної роботи, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник. 

19. Калиновський Олександр Валерійович – заступник начальника 

відділу організації науково-дослідної роботи – начальник відділення організації 

науково-дослідної роботи перемінного складу, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, майор міліції. 

20. Лошицький Михайло Васильович – професор кафедри 

адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент, 

підполковник міліції. 

21. Мозоль Станіслав Анатолійович – старший науковий співробітник 

докторантури та ад’юнктури, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, майор міліції. 

22. Чернявський Сергій Сергійович – начальник наукової лабораторії з 

проблем розкриття та розслідування злочинів, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, підполковник міліції. 

23. Шевчук Роман Миколайович – старший викладач кафедри 

філософії права та юридичної логіки, кандидат юридичних наук, підполковник 

міліції. 

24. Юсупов Володимир Васильович – начальник наукової лабораторії 

прикладної психології, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, підполковник міліції. 

25. Швець Дмитро Володимирович – начальник відділу організації 

служби, майор міліції (керівник секції з організаційної роботи). 

26. Бєліх Олексій Геннадійович – начальник відділення професійної 

підготовки відділу кадрового забезпечення, майор міліції. 

27. Ємчук Олег Ігорович – начальник кафедри вогневої та спеціальної 

фізичної підготовки навчально-наукового інституту підготовки кадрів 

кримінальної міліції, полковник міліції. 

28. Коба Марія Миколаївна – інспектор відділення організації дозвілля 

відділу соціально-гуманітарної роботи та дозвілля, старший лейтенант міліції. 

29. Крутогуз Олександр Володимирович – заступник начальника 

відділу організації служби, підполковник міліції. 
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30. Паламарчук Володимир Володимирович – начальник кафедри 

спеціальної підготовки, підполковник міліції. 

31. Тригуб Дмитро Анатолійович – заступник начальника відділу – 

начальник відділення соціально-гуманітарної роботи відділу соціально-

гуманітарної роботи та дозвілля, підполковник міліції. 

32. Пуйко Тетяна Валеріївна – старший інженер-програміст відділення 

впровадження та супроводу інформаційних технологій відділу комп’ютерного і 

програмного забезпечення, майор міліції (інформаційно-комп’ютерне 

забезпечення). 


