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План 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів  

у 2020 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. Всеукраїнська 
науково-практична  

інтернет-конференція: 
«Вплив інтеграційних тенденцій 
на розвиток вітчизняного права» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

лютий, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(80) 
 

Маковій В.П. 

тел.: (067) 841 91 76 

Дрішлюк В.І. 

Тел.: (067)199 00 30 

2. ХΙΙ 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 

Кузніченко С.О., 

Домброван Н.В. 

тел.: (048) 717 33 21 
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(120) 

3. Всеукраїнська 
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 

 

4. 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 

 

Шкута О.О. 

Тел.: (050)553 03 32 

5. Всеукраїнська науково-

практична конференція : 

«Проблемні питання щодо 

розвитку кінологічної служби» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

березень, один день 

спільно з кафедрами: 

криміналістики та психології, 

кримінального процесу, 

кримінального права та 

кримінології, адміністративного 

права та адміністративного 

процесу. 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(150) 

 

Корнієнко М.В. 

тел. (068) 700 70 77 

6. Науково-практична інтернет-

конференція: «Актуальні питання 

взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами 

і підрозділами у кримінальному 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(60) 

Тетерятник Г.К. 
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провадженні» 

 

7. Всеукраїнська науково-

практична  

інтернет-конференція  

«Протидія організованій 

злочинній діяльності» 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

спільно з НУ «Одеська 

юридична академія» 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України, 

працівники практичних 

підрозділів 

правоохоронних органів 

України 

(100) 

 

Корнієнко М.В. 

тел. (068) 700 70 77 

8. Круглий стіл: «Удосконалення 

професійної підготовки 

поліцейських щодо здійснення 

ефективної службово-бойової 

діяльності» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(квітень, один день) 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(80) 

 

Вайда Т.С. 

Тел.: (099) 903 35 59 

 

9. Міжнародна науково-практична 

конференція «Шляхи 

реформування юридичних наук у 

європейський простір: теоретико-

практичний аспект» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(травень, один день) 

 

Херсонський факультет  

ОДУВС 

Бондар В.В. 

тел. (095)229 95 96 

10. ΙΙΙ 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 

11. Круглий стіл: «Вдосконалення 

конституційного законодавства 

як складова конституційної 

реформи в Україні. 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(пров. Сабанський, 4, м. Одеса) 

червень, один день 

Заклади вищої освіти 

(20) 

Юрченко М.М. 

(067)734 07 63 
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Червень 2020 року 

12. 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 

 

13. Науково-практична  

Інтернет-конференція:  

«Криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового 

розслідування» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(80) 

 

Горошко В.В.  

тел.: (093) 238 27 99 

 

14. 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 

Пашаєв А.З.о. 

Тел.: (098) 955 16 04 
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15. 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 

16. 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 

17. Круглий стіл: 
«Людина має право» 

 

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 

18. Ι Міжнародна науково-практична 
конференція «Language, Law and 

Security» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(50) 

 

Петлюченко Н.В. 

Тел.: (067) 804 84 80 

19. Всеукраїнська науково-
практична інтернет-конференція: 

«Кримінально-правові та 
кримінологічні аспекти протидії 

злочинності» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

листопад, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(50) 

 

 

 

Гритенко О.А. 

тел.: (063) 023 13 53 
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20 ХIII 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. 

 

21. ΙΙΙ 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; 

 

 

 

 

Начальник відділу  

організації наукової роботи                    Н.В. Домброван 


