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ПЕРСОНА Л ИИ

ТИМОЩУК
ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

1960 – 2009

3 червня 2009 р. обірвалося життя
Олександра Валентиновича Тимощу
ка, доктора юридичних наук, профе
сора, завідувача кафедри історико
правових дисциплін і основ право
знавства, декана юридичного факуль
тету Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського,
віцепрезидента
Міжнародної
асоціації істориків права.
О.В. Тимощук – відомий український правознавець, ім’я якого знали як в Україні,
так і далеко за її межами.
Народився Олександр Валентинович 21 квітня 1960 р. в смт Нова Ушиця
Хмельницької області. Після закінчення школи навчався в Сімферопольскому вищому
військовополітичному будівельному училищі.
Подальшу освіту продовжив на історичному факультеті Сімферопольського дер
жавного університету, в Національній академії внутрішніх справ МВС України (Київ).
Виконував інтернаціональний обов’язок в Демократичній республіці Афганістан, наго
роджений орденом Червоної Зірки. Викладацьку діяльність розпочав в 1986 р. виклада
чем Сімферопольського вищого військовополітичного будівельного училища.
З 1994 р. – в органах МВС України, в 2001 р. призначений першим проректором з
навчальної роботи Кримського юридичного інституту (Сімферополь) Національного
університету внутрішніх справ (Харків). В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на
тему: Анархокомуністичні формування Н. Махна (вересень 1917 – серпень 1921 рр.)»,
а в 2000 р. – докторську дисертацію на тему: «Охоронний апарат Української держави
1918р. (квітень – грудень)».

В 2002 р. професор О.В. Тимощук обраний деканом юридичного факультету
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. За час роботи на посаді
юридичний факультет став одним з відомих не тільки в Україні, а і за її межами. На
факультеті заснована магістратура і аспірантура. Почав виходити фаховий науковий
журнал «Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського»
серія «Юридичні науки». Крім того, О.В. Тимощук був талановитий оратор, його лекції
із захоплення слухали студенти і курсанти вищих навчальних закладів Криму і України.
Професор О.В. Тимощук – член декількох спеціалізованих учених рад із захисту
кандидатських і докторських дисертацій.
Професор О.В. Тимощук досліджував проблеми історії українського державотво
рення, силових структур, правової культури етнічних спільнот Криму Основні праці:
«Анархокомуністичні формування Н. Махна (вересень 1917 – серпень 1921 рр.)»,
«Правова держава в Україні: теорія, історія, перспективи», «Захисники кордонів
Української Держави 1918», «Охоронний апарат Української держави 1918р. (квітень –
грудень)», «Порівняльний аналіз римських та романогерманських державноправових
інститутів як погляд на періодизацію історії держави і права», «Політикоправова думка
кримського народу наприкінці XVII – на початку XX ст.: особливості генезису та
автономістські процеси еволюції» і багато інших.
Багато сил Олександр Валентинович віддав підготовці науковців. За період своєї
наукової діяльності підготував десять кандидатів юридичних наук, теми дисертацій
яких відповідали завданням цільової комплексної програми НАН України «Актуальні
проблеми українського національного державотворення».
Ми знали і шанували Олександра Валентиновича не тільки як видатного ученого
та педагога, а і як мудру людину, завжди готову прийти на допомогу.
Світла Йому пам'ять!
Нехай рідна українська земля буде Йому пухом!

Кандидат юридичних наук, доцент
Редьк іна О.М.
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