
 

ЗАТВЕРЖДУЮ  

Ректор Одеського державного  

університету внутрішніх справ 
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План 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів  

у 2022 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. Круглий стіл:  
«Адміністративна відповідальність 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

Денисова А.В. 

тел.: (067) 559 43 33 
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за порушення правил безпеки руху» (вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

лютий, один день 

кафедра адміністративного 

права та процесу спільно з 

кафедрою трудового, 

земельного та господарського 

права 

Дрішлюк В.І. 

Тел.: (067)199 00 30 

 

3. ХΙV 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) 

Братель С.Г. 

Домброван Н.В. 

тел.: (048) 717 33 21 

4. Круглий стіл: «Інноваційні напрямки 

розвитку теорії та практики 

правоохоронної діяльності» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

березень, один день 

Херсонський 

факультет ОДУВС 

(40) 

Новікова М. 

5. 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 
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6. Науковий семінар: «Заклад вищої 

освіти як агент в просуванні 

медіації» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

березень, один день 

 

Заклади вищої освіти  

МВС та МОН України 

(30) 

 

Борисова О.О. 

Тел. (063) 360 34 37 

7. Круглий стіл: «Підвищення якості 

вищої освіти та академічна 

доброчесність: сучасність та 

перспективи» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(30) 

Бабенко А.М. 

Тел. (098) 044 30 71 

 

8. Науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку 

комунікації в професійній діяльності 

правоохоронних органів: виклики 

ХХІ століття» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

ОНУ ім. І.І. 

Мечникова, 

ХНУВС, ЛьвДУВС, 

Академія Адвокатури 

України (55) 

 

Лісовська А.О.  

Тел. (066) 190 65 94 

9. Науково-практична інтернет-

конференція: 

Процесуальні аспекти досудового 

розслідування 

 

 

 

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; 

10. Науково-практична  

Інтернет-конференція:  

«Актуальні аспекти 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

Вищі навчальні 

заклади МВС України, 

практичні 

Завідувач кафедри 

криміналістики та 

психології  
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криміналістичного та 

психологічного забезпечення 

правоохоронної діяльності» 

квітень, один день представники 

правоохоронних 

органів України 

(60) 

Горошко В.В.  

тел.: (093) 238 27 99 

 

11. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Процедура 

реформування юридичних наук в 

Україні та країн ЄС» 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(травень, один день) 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(45) 

 

Бондар В.В. 

12. Міжнародна науково практична 

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку системи 

запобігання та протидії гендерно 

обумовленому насильству» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

квітень, один день 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(45) 

 

Корнієнко М.В. 

тел. (068) 700 70 77 

13. Сучасні стандарти підготовки з 

домедичної допомоги 

працівників правоохоронних органів, 

оперативно-рятувальних служб та 

військовослужбовців 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

травень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(30) 

 

Геращенко О.С.  

тел.(097)359-83-02 

14. 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 
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15. ІV Круглий стіл «Конституція 

України як основний закон держави 

і громадянського суспільства»  

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(пров. Сабанський, 4, м. Одеса) 

червень, один день  

 

Заклади вищої освіти 

(20) 

Матвєєва Л.Г. 

тел.:(067) 740-08-15; 

16. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференцію «Поліцейська медіація 

як інструмент захисту прав та 

інтересів громадян» 

 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

вересень, один день 

Заклади вищої освіти 

(50) 

Матвєєва Л.Г. 

тел.:(067) 740-08-15; 

17. Міжнародна науково-практична 

конференція: «Міжнародні та 

національні аспекти вдосконалення 

правоохоронної та судово-

експертної діяльності в умовах 

глобалізації» 

 

Херсонський факультет 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

(жовтень, один день) 

 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(60) 

 

Новікова М. 
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18. 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 

 

19. 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 

 

20. 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 та МОН України 

(100) 

 

Денисова А.В. 

тел.: (067) 559 43 33 
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21. 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) 

 

Форос Г.В. 

 

22. Круглий стіл: «Людина має право: 

філософсько-правовий та 

соціокультурний дискус 

українського суспільства» з нагоди 

Всесвітнього дня  філософії 

 

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 

23. 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 

24. 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; 

 

25. Науково-практичний круглий стіл 
«Взаємодія поліції з населенням на 
засадах партнерства: 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; 
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26. ХV 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; 

27 Науково-практичний круглий стіл 

«Адміністративна відповідальність 

за порушення правил карантину» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

грудень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(35) 

Денисова А.В. 

тел.: (067) 559 43 33 

28. Всеукраїнська  

наукова конференція  
«Державно-правові засади 
забезпечення безпекового 

середовища в Україні в умовах 
сучасних викликів» 

Одеський державний 

університет внутрішніх справ 

(вул. Успенська, 1, м. Одеса) 

грудень, один день 

Заклади вищої освіти 

МВС та МОН України 

(50) 

 

Бабенко А.М. 

Тел. (098) 044 30 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу  

організації наукової роботи                          Наталія ДОМБРОВАН 


