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ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ

Пітер?Алексіс АЛЬБРЕХТ

Доктор юридичних наук, професор

Н
ародився у 1946 р. Був проректором Білефельдського університету, протягом

двох років очолював юридичний факультет Франкфуртського університету

ім. Й. В. Гете. З 1991 р. є завідувачем кафедри кримінології та кримінального права

цього навчального закладу.

Почесний професор Одеського національного морського університету (з 2005 р.),

у червні-липні 2011 р. він провів у цьому виші блок-семінар. Студенти, які володіють

німецькою мовою, прослухали майстер-клас та отримали сертифікат Франкфуртсь-

кого університету.

Професор П.-А. Альбрехт — головний редактор часопису «Критичний щоквар-

тальний журнал про законодавство і правознавство» (видавництво «Номос»). Він —

співголова великої комерційної організації, працівники якої доглядають за людьми

похилого віку, — Фонду ім. Гаєвиця.

Вчений є автором понад 20 книг і брошур, присвячених проблемам кримінології

та кримінального права, серед яких «Шлях у суспільство безпеки» (2010), «Забута

свобода: принципи кримінального права в європейській дискусії про безпеку»,

підручник «Кримінологія».

У 2004 р. за багаторічну громадську діяльність був нагороджений орденом

ФРН «Хрест за заслуги» зі стрічкою.

Чол Денг АЛАК 

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Південний Судан у Російській ФедеJ
рації, Україні та дев’яти країнах СНД. Доктор історичних наук, магістр технічних наук

Н
ародився 24 серпня 1955 р. у м. Аб’єй (Судан). У 1976 р. закінчив підготовчий

факультет Одеського політехнічного інституту та вступив до гідротехнічного фа-

культету Одеського інституту інженерів морського флоту. Зацікавившись проблема-

ми управління на морському транспорті, наступного року Чол Денг Алак перевівся

на експлуатаційний факультет (спеціальність «Експлуатація водного транспорту»).

Брав активну участь у студентському житті, успішно навчався.

У 1981 р. закінчив інститут. Його дипломний проект «Обґрунтування оптимального

типу судна для перевезення вантажів між портами Чорного моря і Персидської затоки»

отримав високу оцінку, а Чол Денг Алак — учений ступінь магістра технічних наук.

Повернувшись на батьківщину, протягом кількох років працював на різних інже-

нерних посадах у судноплавній компанії. Активний учасник громадського життя, в

1983 р. він засновував Партію народного руху визволення Судану та очолив її ідео-

логічну службу. Був начальником політичної школи й інженерного корпусу Народної

армії звільнення Судану (НАЗС), а протягом 1985–1987 рр. — начальником військо-

вого училища.

У 1992 р. Чол Денг Алак став керівником Інституту революційної війни та політич-

них студій. З 1996 р. обіймав посаду міністра Міністерства транспорту і зовнішніх відно-

син, із 1999 р. — державного міністра Міністерства соціального планування, а з 2000 р. —

державного міністра Міністерства закордонних справ Судану.

Протягом 2004–2008 рр. він був Надзвичайним і Повноважним Послом Республі-

ки Судан у Російській Федерації. У 2009 р. Ч. Д. Алаку було присвоєно військове

звання генерал-лейтенанта запасу НАЗС, а після проголошення незалежності

Південного Судану він став Старшим послом Південного Судану.

Чол Денг Алак — Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Південний

Судан у Російській Федерації та десяти країнах СНД, зокрема й в Україні.
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Карстен ОТТЕ

Доктор юридичних наук, професор

К
арстен Отте працював на різних посадах у вищих навчальних закладах Німеччи-

ни. З 2001 р. він — професор-завідувач кафедри європейського транспортного,

цивільного, міжнародного приватного та цивільно-процесуального права Ман-

геймського університету. З 2002 р. також обіймає посаду директора Інституту права

внутрішнього водного транспорту цього ж університету.

Видав низку монографій, є співавтором другого видання книги «Коментар до

Торговельного кодексу ФРН». Карстен Отте — науковий редактор бюлетеня новин

журналу Німецько-американської асоціації юристів (з 1993 р.). Із 2003 р. очолює

Спеціальну комісію із права внутрішнього водного транспорту Європейського Сою-

зу. Є керівником щорічного юридичного форуму Німецького товариства вчених

транспорту (Берлін).

З 2006 р. професор К. Отте — один із керівників Федерального агентства мереж

Німеччини.

Болеслав МАЗУРКЕВИЧ 

Завідувач кафедри морського будівництва Гданського технічного 
університету (Польща). Доктор технічних наук, професор

Н
ародився 9 травня 1931 р. у Польщі. У 1956 р. закінчив Гданський технічний універ-

ситет. У 1964 р. здобув ступінь кандидата, а в 1968 р. — доктора технічних наук.

Протягом 1954–1960 рр. Б. Мазуркевич працював у проектних організаціях

Гданська, а з 1960 до 1969 р. був інженером-дослідником у Гданському технічному

університеті. З 1961 р. — консультант із морського і портового проектування та будів-

ництва у Гданську і Щецині (підготував більше 300 експертиз та звітів), з 1969 р. —

завідувач кафедри морського будівництва, професор Гданського технічного універ-

ситету.

Упродовж 1973–1977 рр. він займався проектуванням та будівництвом (зокрема

здійснював авторський нагляд) сухого доку дедвейтом 400 тис. т на верфі у Гдині.

У 1981–1984 рр. учений був першим проректором, а в 1987–1990 рр. — ректором

Гданського технічного університету. Для студентів цього навчального закладу він чи-

тає лекції з морської і портової гідротехніки, конструкцій суднобудівних та судноре-

монтних підприємств, а також керує підготовкою бакалаврів, спеціалістів, магістрів,

аспірантів і докторантів.

Болеслав Мазуркевич проводив дослідження у закордонних наукових установах:

Датському інституті геотехніки (1966–1967), Шведському інституті геотехніки (1971),

Ганноверському університеті (1984–1996). Нині займається викладацькою діяльністю

в університетах Аальборга і Лінгбі (Данія), Аахена, Брауншвейга, Дармштадта, Ганно-

вера, Кайзерслаутерна, Карлсруе, Касселя, Штутгарта (Німеччина), Дрекселя

(США), Чалмерса (Швеція), Калінінграда, Петербурга (Росія), Оулу (Фінляндія), Ла

Сапіньєза, (Італія), Шеффілда (Великобританія), Королівському технологічному

інституті (Швеція), Норвезькому технологічному інституті (Норвегія), Одеській дер-

жавній академії будівництва й архітектури (Україна).

Він є членом Товариства портобудівельників Німеччини, Міжнародного товариства

з механіки ґрунтів і геотехніки (Великобританія), Міжнародної асоціації мостобудуван-

ня та будівельної механіки (Швейцарія), Ради висотного домобудівництва і міського

будівництва (США), Міжнародної асоціації університетів (Франція), Міжнародної кон-

ференції з портів і океанського будівництва в арктичних умовах (Фінляндія), Євро-

пейської науково-технологічної асоціації берегової зони, Французького товариства

гідротехніків, Нью-Йоркської академії наук (США), Польської академії наук та ін.

Б. Мазуркевич — автор понад 330 наукових праць, зокрема 12 книг (чотири —

англійською мовою). Його праця «Design and construction of dry docks», що двічі пере-

видавалася у США і Канаді, стала основою розрахунків та проектування сухих доків

у світовій технічній літературі.

Він — почесний доктор багатьох європейських університетів.

З 1999 р. є почесним професором ОДМУ (нині — ОНМУ).
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Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ

Художній керівник Московського театру мініатюр, 
президент Всесвітнього клубу одеситів

Н
ародився 6 березня 1934 р. у м. Одеса. Протягом 1951–1956 рр. був студентом

факультету механізації портових перевантажувальних робіт Одеського інституту

інженерів морського флоту. Під час навчання у 1953 р. заснував славнозвісний студент-

ський театр мініатюр «Парнас-2», почав писати гумористичні мініатюри та монологи.

Отримавши кваліфікацію інженера-механіка підйомно-транспортного устаткуван-

ня портів, Михайло Жванецький працював змінним механіком в Одеському МТП,

пізніше — інженером із підйомно-транспортних механізмів на одеському заводі

«Продмаш».

У 1960 р. перейшов на роботу в Центральне проектно-конструкторське бюро морсь-

кого флоту, а через чотири роки очолив літературну редакцію театру А. І. Райкіна. 

У 1970 р. М. М. Жванецький повернувся до Одеси, де створив Театр мініатюр.

У 1970–1972 рр. працював артистом розмовного жанру в Одеській філармонії, а в 1972 р.

став помічником головного режисера Московського театру мініатюр (згодом —

«Ермітаж»). З 1972 до 1974 р. він був режисером-постановником Державного концертно-

гастрольного об’єднання «Росконцерт», протягом 1981–1983 рр. — літературним

співробітником у видавництві «Молода гвардія».

В 1988 р. заснував Московський театр мініатюр, незмінним художнім керівником

якого є досі. 

Михайло Жванецький — автор книг і збірників «Встречи на улице» (1982), «Год за

два» (1987), «Когда нужны герои» (1992), «Моя Одесса» (1993, 2007), «Одесские дачи»

(2004), «Мой портфель» (2004), збірок афоризмів «Тщательней» (2008) та «Не продолжай

короткое» (2010).

М. М. Жванецький — заслужений діяч мистецтв РФ, народний артист України,

почесний громадянин міста Одеси, лауреат премії Президента РФ у сфері літератури й

мистецтва, незалежної премії «Тріумф». Нагороджений орденами Дружби народів,

«За заслуги перед Батьківщиною» IV ст. Є членом Союзу письменників СРСР (Росії),

президентом Всесвітнього клубу одеситів.

З 2009 р. — почесний професор Одеського національного морського університету.

Костянтин АНІКІТОЙ

Член Арбітражної морської колегії Румунії. Адвокат.
Доктор юридичних наук, професор

Н
ародився 5 лютого 1961 р. у м. Тиргу-Нямц (Румунія). Після закінчення школи-

інтернату в 1979 р. вступив у військово-морське училище адмірала Іона Моргенску і

до 1990 р. служив у Військово-Морському флоті Румунії. В той же час закінчив

юридичний факультет Університету «Овідіус» у м. Констанца та почав займатися

викладацькою діяльністю.

У 1995 р. К. Анікітой захистив кандидатську, а в 2002 р. — докторську дисертацію.

З 2005 р. є професором університету.

У межах співпраці з ОНМУ К. Анікітой сприяв укладенню угод із вищими навчаль-

ними закладами Румунії та проведенню численних конференцій і семінарів за участю

студентів та професорсько-викладацького колективу ОНМУ. За це був відзначений

нагородою Міністерства закордонних справ Румунії (за сприяння в зміцненні зв’язків

між Румунією й Україною).

Є автором 14 монографій і співавтором чотирьох книг із різних розділів права.

Розробив 12 методичних посібників, опублікував 60 статей у спеціальних фахових

виданнях.

Він входить до Арбітражної морської колегії Румунії. Як адвокат вигравав багато

адміністративних та кримінальних справ.

Професор К. Анікітой удостоєний державних нагород і відзнак Асоціації юристів

Румунії.


