ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 30 червня 1966 р. у
право» (Національна юридична академ. Василівці Запорізької області.
мія України імені Ярослава Мудрого,
В 1983 р. з відзнакою закінчив се2006 р.). З 2007 р. — доцент кафедри криміредню школу № 90 м. Запоріжжя. В 1983 р.
нального права та правосуддя юридичного
вступив і кілька років навчався в Ленінградфакультету.
ському інституті точної механіки і оптики.
З 2013 р. обіймав посаду професора каУ зв’язку з призовом на строкову військову
федри журналістики ЗНУ. З 2017 р. — прослужбу, був змушений перервати навчання.
фесор кафедри теорії комунікації, реклами
Працював військовим кореспондентом гата зв’язків з громадськістю. Читає предзети Прибалтійського військового округу.
мети переважно інформаційно-правового
Після проходження служби в лавах
циклу. Розробив і впровадив навчальний
Радянської армії (1986–1988), вступив
курс за вибором студентів усіх факультетів
і успішно закінчив Українську державну
«Популярна музика та масова комунікація».
юридичну академію (м. Харків).
Автор 15 навчальних і практичних
З 1992 р. понад десять років працюпосібників, опублікованих у семи видавниСИНЄОКИЙ
вав у органах прокуратури на посадах слідцтвах, статей у зарубіжних наукових
Олег Володимирович
чого, прокурора-криміналіста, начальника
журналах (Казахстан, Росія, Румунія, СлоДоктор наук
відділу криміналістики прокуратури Заповаччина, Хорватія). Має понад 200 наукоіз соціальних комунікацій,
різької області. В 2000 р. йому присвоєно
вих і науково-публіцистичних праць. У
професор
класний чин «молодший радник юстиції»
2014 і 2016 рр. визнавався переможцем
(збережений довічно).
загальноуніверситетського конкурсу «Кращий науковець
Потім працював на науково-педагогічній роботі, року» у відповідній категорії із врученням дипломів
більше ніж десять років присвятив викладанню правових І і ІІІ ступенів.
дисциплін, зокрема теорії та практики адвокатської діяльУ 2016 р. захистив дисертацію на здобуття науконості (2001–2012). В ЗНУ викладає з 2003 р. Тривалий час вого ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на
був членом науково-методичної ради при прокуратурі За- тему «Фонодокументи у світовому комунікаційному пропорізької області (2002–2008).
сторі: еволюція, сучасний стан, напрями трансформацій»
З 2006 р. — кандидат юридичних наук за спеціальністю за спеціальністю «Документознавство, архівознавство»
«Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче (Харківська державна академія культури).
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Сфера наукових інтересів — проблеми
ародився 21 жовтня 1981 р.
адміністративного та муніципального
в м. Запоріжжі. В 2003 р. закінправа.
чив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.
Автор понад 100 наукових і науковоТрудову діяльність розпочав у 2003 р.
методичних праць, серед яких: «Виправні
в органах прокуратури України. Протягом
роботи як вид адміністративного стяг2003–2008 рр. обіймав посади слідчого
нення за законодавством України: теорія,
прокуратури, помічника прокурора м. Задосвід та практика застосування» (2008),
поріжжя, помічника Запорізького міжра«Теорія і практика громадського конт
йонного природоохоронного прокурора,
ролю у публічному управлінні» (2013),
прокурора відділу представництва інтере«Судовий розгляд справ про адміністрасів громадян та держави в судах прокуративні правопорушення» — у співавтортури Запорізької області. В 2007–2008 рр.
стві (2016), «Дисциплінарно-деліктне
працював доцентом кафедри конституційправо» — у співавторстві (2016), «ЗаохоСКВІРСЬКИЙ
ного та трудового права ЗНУ. З 2014 р. —
чення у службовому праві» — у співавторІлля Олегович
професор цієї кафедри. З грудня 2009 р.
стві (2017) та ін.
донині — заступник декана юридичного
Є членом всеукраїнських і регіональДоктор юридичних наук,
факультету з профорієнтаційної роботи.
них науково-консультативних, коордипрофесор
У 2007 р. захистив дисертацію на здонаційних рад при органах державної
буття наукового ступеня кандидата юридичних наук за влади, органах місцевого самоврядування, спеціалізоваспеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і про- них вчених рад, редколегій вітчизняних наукових фахоцес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Ви- вих видань, всеукраїнських професійних громадських
правні роботи як вид адміністративного стягнення за організацій.
законодавством України: теорія, досвід та практика заСпіворганізатор регіональних наукових, науковостосування». В 2013 р. за тією ж спеціальністю захистив практичних, науково-методичних семінарів, вебінарів,
докторську дисертацію на тему «Громадський контроль конференцій для молодих учених. Керівник наукових стуу публічному управлінні: теоретико-правові та праксеоло- дентських робіт, робіт молодих учених.
Відзначений багатьма державними та відомчими
гічні аспекти». В 2011 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного та трудового права.
нагородами.
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