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План 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів  

у 2021 р. 

 
№ 

п/п 

Тема конференції, семінару,  

круглого столу 

Місце, місяць проведення та 

протягом якого часу (у днях) 

Учасники 

(кількість) 

 

Відповідальний за  

проведення заходу від 

ВНЗ, контактний телефон 

1 2 3 4 5 

1. Міжнародна 
науково-практична  

інтернет-конференція: 
«Вплив інтеграційних тенденцій 

на розвиток національного 
права» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

лютий, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(80) 
 

Дрішлюк В.І. 

Тел.: (067)199 00 30 

Маковій В.П. 

тел.: (067) 841 91 76 

2. Міжнародна науково-практична 
конференція «Пріоритетні 

напрямки розвитку та 
реформування правоохоронних 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

лютий, один день 

Херсонський факультет 

ОДУВС 

(60) 

Новікова М. 
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органів України» 
 

3. ХΙΙΙ Міжнародна  

науково-практична інтернет -

конференція: 

«Роль та місце правоохоронних 

органів у розбудові 

демократичної правової 

держави» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

березень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС України,  

працівники практичних 

підрозділів 

правоохоронних органів 

України та зарубіжних 

країн 

(120) 

Грохольський В.Л. 

Домброван Н.В. 

тел.: (048) 717 33 21 

4. Міжнародна  
курсантсько-студентська  

науково-практична конференція: 
«Проблемні питання 

правоохоронної та правозахисної 
діяльності в контексті 

євроінтеграційних тенденцій» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

березень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(100) 

 

Маковій В.П. 

тел.: (067) 841 91 76 

 

5. Міжнародна науково-практична 

конференція: «Реформування 

правоохоронних органів України 

в світлі змін євроінтеграційних 

процесів» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

березень, один день 

Заклади вищої освіти  

МВС та МОН України 

(100) 

 

Шкута О.О. 

Тел.: (050)553 03 32 
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6. Круглий стіл: 

«Актуальні питання охорони 

громадського порядку в умовах 

карантину» 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(30) 

 

Корнієнко М.В. 

тел. (068) 700 70 77 

7. Науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку 

комунікації в професійній 

діяльності правоохоронних 

органів» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(45) 

 

Ситько О.М. 

8. Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція: 

«Проблеми досудового 

розслідування в сучасних умовах: 

правові та організаційні аспекти» 

 

 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(60) 

Тетерятник Г.К. 

Тел. (063) 771-78-83; 

9. Круглий стіл: «Україна-НАТО: 

особливості реалізації 

невійськової взаємодії» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(квітень, один день) 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(40) 

 

Новікова М. 

 

10. Науково-практична  

Інтернет-конференція:  

«Актуальні аспекти 

криміналістичного та 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

Вищі навчальні заклади 

МВС України, 

практичні представники 

правоохоронних органів 

Завідувач кафедри 

криміналістики та 

психології  

Горошко В.В.  
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психологічного забезпечення 

правоохоронної діяльності» 

України 

(60) 

тел.: (093) 238 27 99 

 

11. Круглий стіл: 

«Удосконалення професійної 

підготовки поліцейських щодо 

здійснення ефективної службово-

бойової діяльності» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(квітень, один день) 

 

Управління патрульної 

поліції в Херсонській 

області, тренінговий 

центр ГУНП в 

Херсонській області, 

ОДУВС 

 

Голенко Н. 

12. ΙV Всеукраїнська-науково-

практична конференція: 

«Професійна підготовка 

поліцейських України: 

методологія, теорія і практика» 

 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(травень, один день) 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(45) 

 

Бутенко В.Г. 

тел. (067) 710 72 41 

13. Всеукраїнська науково-

практична конференція : 

«Актуальні питання становлення 

та розвитку сучасного 

конституціоналізму в Україні» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(пров. Сабанський, 4, м. Одеса) 

червень, один день 

Заклади вищої освіти 

(50) 

Юрченко М.М. 

(067)734 07 63 

14. Круглий стіл «Дотримання та 

захист прав людини в діяльності 

НПУ» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(пров. Сабанський, 4, м. Одеса) 

червень, один день  

Заклади вищої освіти 

(30) 

Матвєєва Л.Г. 

тел.:(067) 740-08-15; 



5 

15. Всеукраїнська науково-
практична Інтернет - 
конференція на тему: 

«Правові та організаційно-

тактичні засади оперативно-

розшукової діяльності 

Національної поліції України» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

жовтень, один день 

Заклади вищої освіти и 

МВС України,  

працівники практичних 

підрозділів 

правоохоронних органів 

України та зарубіжних 

країн, громадське 

об’єднання 

«Всеукраїнська асоціація 

науковців та фахівців у 

сфері оперативно-

розшукової діяльності» 

(100) 

Єгоров С.О. 

тел: (048) 7433070 

 

16. Круглий стіл:  

«Тактико-психологічні 

особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю 

неповнолітніх» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

вересень, один день 

Вищі навчальні заклади 

МВС України, 

практичні представники 

правоохоронних органів 

України 

(30) 

Завідувач кафедри 

криміналістики та 

психології  

Горошко В.В.  

тел.: (093) 238 27 99 

 

17. Круглий стіл: 
«Службово-бойова підготовка як 

основа професійної діяльності 
поліцейських» 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(30) 

Геращенко О.С. 

тел.: (097) 359 83 02 
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18. Міжнародна  
науково-практична конференція:  
«Стан та перспективи розвитку 

адміністративного права 
України» 

 
  

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

жовтень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС України,  

працівники практичних 

підрозділів 

правоохоронних органів 

України та зарубіжних 

країн 

(100) 

Денисова А.В. 

тел.: (067) 559 43 33 

19. Міжнародна науково-практична 
конференція «Кібербезпека в 

Україні: правові та організаційні 
питання» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(100) 

 

Ісмайлов К.Ю. 

тел.: (097) 706 00 90 

20. Круглий стіл: 
«Людина має право: соціально-

гуманітарний дискус у контексті 
реформаційних процесів в 

Україні» 
 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(35) 

 

Надибська О.Я. 

тел.: (093) 914 40 48 

21. Студентсько-курсантський 
круглий стіл «Мова і право: 

лінгвістичні аспекти розуміння, 
тлумачення та застосування 

права» 
 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(50) 

 

Тягнирядно Є.В. 

Тел. (067) 302 86 78 
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22. Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція: 

«Кримінально-правові та 
кримінологічні засади протидії 

злочинності» 
 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(120) 

 

 

Конопельський В.Я. 

тел.: (067) 727-57-31; 

 

23. Круглий стіл: 
«Взаємодія поліції з населенням: 

сучасний стан та перспективи 
розвитку» 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(30) 

 

Корнієнко М.В. 

тел.: (068) 700-70-77; 

24. ХIV Всеукраїнська  

наукова конференція  

молодих учених:  

«Правова система держави: 

проблеми формування та 

перспективи розвитку в 

контексті євроінтеграції» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

грудень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(70) 

 

Матвєєва Л.Г. 

тел.:(067) 740-08-15; 

25. ΙV Всеукраїнська  

наукова конференція  
«Забезпечення прав людини і 

громадянина в Україні: правові 
та соціальні аспекти» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

грудень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(50) 

 

Калаянов Д.П. 

тел.: (048) 743 60 59; 

 

 

 


