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Досвід роботи  
 

Юридична клініка Національного 
університету "Одеська юридична 
академія" 
Юрист II категорії 
 
Консультування, представництво інтересів. 

 
Юридична клініка Національного 
університету "Одеська юридична 
академія" 
Юрист I категорії 
 
Консультування, представництво інтересів,  
процесуальне керівництво. 

 
Національний університет "Одеська юридична 
академія" 
Асистент кафедри криміналістики 
Наукова, викладацька, методична, виховна 
діяльності. 

 
Національний університет "Одеська юридична 
академія" 
Доцент кафедри криміналістики 
Наукова, викладацька, методична, виховна 
діяльності. 

Дисципліни: "Криміналістика" 
"Психофізіологічна діагностика особистості" 
"Поліграфологічна та психофізіологічна діагностика особистості" 
"Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів". 
Керівництво та рецензування курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських 
робіт. 

2007 р. — 2011 р. 
 
 
 
 
 
2011 р. — 2013 р. 

 
 
 
 
 
 
2012 р. — 2013 р. 

 
 

 

2013 р. — по 
теперішній час

Національний університет "Одеська юридична 
академія" 
Начальник відділу координування  
інформаційно-аналітичного забезпечення 
 
Організація, забезпечення, керівництво та координація. 

2014 р. — 2016 
р. 



 

 

Національний університет  
"Одеська юридична академія"         2016 р. — 2018 р. 
 
Директор Центру організації освітньої підготовки  
та інформаційно-аналітичної роботи 
 
Організація, забезпечення, керівництво та координація. 
 

Кваліфікації  
Кандидат юридичних наук (2012 р.). 
Доктор юридичних наук (2018 р.). 
Вчене звання – доцент кафедри криміналістики (2018 р.). 
Повний курс турецької мови (Київський національний університет ім. Шевченка) (2013 р). 
Підвищення кваліфікації в галузі юридичних наук, з правових та соціальних аспектів захисту прав інтелектуальної власності 
в інформаційній сфері в Інституті національної безпеки Приморської академії в Слупську (2016р.). 
Розпорядженням Президента України призначено грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 
учених (2017 р.). 
Участь  у польсько-українському проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» 
(2017-2018 рр.). 
Атестація в атестаційній комісії при Національному університеті "Одеська юридична академія" щодо володіння державною 
мовою (2018 р). 
 

Освіта  
Магістр (спеціальність “Правознавство”) 2003 — 2008  
Одеська національна юридична академія 
 
Магістр (спеціальність “Державна служба”) 2008 — 2009 
Одеська національна юридична академія 

 
Магістр (спеціальність “Інтелектуальна власність”) 2011 — 2013 
Національний університет "Одеська юридична академія" 
 
Магістр (спеціальність “Психологія”) 2013 — 2014 
ПУ ДПУ ім. К. Д. Ушинського 
 

Інтереси  
 
Інтереси у публічній діяльності: освітні та наукові процеси; справедливість та рівність; стратегічне планування та тактична 
реалізація; координація та взаємодія. 
Професійні інтереси: криміналістика; кримінальний процес, експертна діяльність, психологія.  
Спортивні інтереси: стрільба, фехтування. 
Мистецькі інтереси: художня література, живопис. 

 
Рекомендації  
Рекомендації надаються за запитом. 

 

Впровадження  
Результати дисертаційного дослідження на тему: "Антроподжерельна невербальна інформація в кримінальному провадженні: 
криміналістичні засади" було впроваджено в навчальний процес, наукову та практичну діяльність: Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка результатів (2017 р.); Національної академії внутрішніх справ (2017 р.); Академії 
адвокатури України (2018 р.);  Національного університету "Одеська юридична академія" (2012-2018 рр.); Міжнародного 
гуманітарного університету (2015-2018 рр.); ГУ Національної поліції України в Одеській області (2017 р.); Одеського науково-
дослідного інституту судових експертиз МЮ України (2017 р.); Київської місцевої прокуратури N° 10 (2017 р.); Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2017 р.); ГСУ НП України (2018 р.); Головного 
слідчого управління Генеральної прокуратури України (2018 р.).  

 


