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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в
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н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
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а
н

а
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іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

Науково-практичні конференції 

2 

ІІІ Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Міжнародна та 

національна безпека: 

теоретичні та 

прикладні аспекти 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції (Балабан С.М., декан 

(098)457-67-93); факультет підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності (Бахчев К.В., декан (067)761-93-

14); Факультет підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування 

(Обшалов С.В., декан (067)637-19-69); 

Факультет економіко-правової безпеки 

Лазарєв В.О., декан, (099)002-21-17); 

Юридичний факультет (Савіщенко  В.М., 

декан (096)518-48-35); Факультет соціально-

психологічної освіти та управління 

(Агарков О.А., декан (097)361-95-44) 

13 березня 

2020 року 
100 

Зарубіжні ЗВО, ЗВО 

МВС та МОН України, 

ГУНП в областях 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

  

3 

Регіональний 

студентський 

форум 

Актуальні проблеми 

трудового права в 

умовах 

євроінтеграції 

Кафедра цивільно-правових  дисциплін  

(Золотухіна Л.О., завідувач кафедри (050)972-

52-26 

27 березня 

2020 року 
30 ВНЗ м. Дніпро 

видання 

програми, 

рекомендації 

  

4 

ІІ Всеукраїнська 

англомовна 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів вищої 

Молодь і світова 

співпраця 

Колесник А.В., завідувач кафедри 

українознавства та іноземних мов, (066)231-

82-27 

23 квітня  

2020 року 
50 заклади вищої освіти 

Видання 

збірника 

матеріалів 
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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
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о
в
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н
я
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л
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н

о
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а
н

а
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іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
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и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

освіти 

5 

VІ Міжнародний 

студентський 

саміт 
 

Юридичний факультет, кафедра 

загальноправових дисциплін  (Наливайко Л.Р., 

професор кафедри,(067) 612-11-34), науково-

педагогічні працівники 

24-25 

квітня 

2020 року 

150 

ДДУВС, Всеукраїнська 

громадська організація 

«Асоціація українських 

правників», Міжнародна 

громадська організація 

«Асоціація милосердя 

«Еманцїл»» 

(США),Universytet Jana 

Kochanovskiego w 

Kielcach (Польща), 

Regent university 

(США), Liberty 

university (США), 

Навчально-наукова 

лабораторія 

дослідження проблем 

статусу внутрішньо 

переміщених осіб та 

гендерної рівності, 

Київський українсько-

польський університет, 

Інститут законодавчих 

передбачень і правових 

експертиз (м. Київ), 

З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
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іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

Науково-дослідний 

інститут державного 

будівництва та 

місцевого 

самоврядування 

Національної академії 

правових наук України, 

комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

«Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Дніпропетровської 

обласної ради 

6 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Проблеми 

формування 

громадянського 

суспільства в Україні 

Факультет економіко-правової безпеки 

(Лазарєв В.О., декан (099)-002-21-17); 

Завідувач кафедри к.істор.н. Недря К.М.; 

факультет соціально-психологічної освіти та 

управління (Агарков О.А., декан (097)-361-95-

44); юридичний факультет (Савіщенко В.М., 

декан (096)518-48-35) 

15 травня 

2020 року 
40 

МВС України, 

Національна поліція 

України, ЗВО МВС, 

МОН України, ЗВО 

МОН, міжнародні 

організації 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 
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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

7 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти 

Актуальні 

дослідження 

правових та 

економічних 

процесів в контексті 

євроінтеграції 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції (Балабан С.М., декан 

(098)457-67-93); факультет підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності (Бахчев К.В., декан (067)761-93-

14); факультет підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування 

(Обшалов С.В., декан (067)637-19-69); 

факультет економіко-правової безпеки 

Лазарєв В.О., декан(099)002-21-17); 

юридичний факультет (Савіщенко В.М., декан 

(096)518-48-35); факультет соціально-

психологічної освіти та управління 

(Агарков О.А. декан (097)361-95-44) 

29 травня 

2020 року 
80 

ЗВО МВС та МОН 

України 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

  

8 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

Оперативно-

розшукова діяльність 

Національної поліції: 

проблеми теорії та 

практики 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції, кафедра ОРД, завідувач 

кафедри Кириченко О.В. ((066)946-28-29) 

17 жовтня 

2020 року 
70 

Практичні працівники 

та ВНЗ: МВС України, 

Національної поліції 

України, СБУ, 

прокуратури,  

ДФС України, ДПрС 

України 

З виданням 

збірника 
  

9 

Регіональна 

науково-

практична 

конференція  

Актуальні проблеми 

та перспективи 

розвитку приватного 

права в сучасних 

умовах 

Кафедра цивільно-правових  дисциплін 

(Золотухіна Л.О., завідувач кафедри (050)972-

52-26) 

25 

листопада 

2020 року 

50 
ВНЗ м. Дніпро, 

адвокати 

З виданням 

програми 
  



6 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 
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а
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о
в
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н
я
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а
п

л
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н

о
в

а
н

а
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к
іс

т
ь

 

у
ч

а
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и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

10 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Актуальні проблеми 

кримінально-

правового, 

кримінально-

процесуального та 

криміналістичного 

забезпечення безпеки 

України та світу 

Факультет підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування (Обшалов С.В. 

(067)637-19-69), кафедри: кримінального 

права та кримінології (Примаченко В.Ф. 

(097)996-56-77); кримінального процесу 

(Дараган В.В. (095)795-75-95); 

криміналістики,судової медицини та 

психіатрії (Чаплинський К.О. (097)222-22-20) 

27 

листопада 

2020 року 

100 

зарубіжні ЗВО, ЗВО 

МВС та МОН України, 

ГУНП в областях 

Видання 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

  

11 

Регіональна 

науково-

практична 

конференція, 

присвячена 72 

річниці 

проголошення 

Загальної 

декларації прав 

людини  

Права людини: 

методологічний, 

гносеологічний та 

онтологічний 

аспекти 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності, кафедра теорії та 

історії держави і права (Боняк В.О., завідувач 

кафедри (097)297-62-56) 

09 грудня 

2020 року 
50 

ВНЗ МВС та МОН 

України, представники  

органів публічної влади 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

  

Науково-практичні семінари 

12 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

Наркобізнес: сучасні 

глобалізаційні 

процеси 

Примаченко В.Ф., 097-996-56-77; 

Березняк В.С., 067-941-62-68, кафедра 

кримінального права та кримінології 

факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування 

28 лютого 

2020 року 
20 

ВНЗ м. Дніпро, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

Дніпропетровська ОДА, 

органи публічної влади, 

громадські організації 

З виданням 

програми, 

збірнику 

  



7 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 
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а
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в
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я
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п
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н
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а
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т
ь

 

у
ч

а
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и
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Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

13 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

Економічна безпека 

як складова 

національної безпеки 

держави 

Факультет економіко-правової безпеки,  

навчально-наукова лабораторія з дослідження 

проблем економічної безпеки, 

(Кубецька О.М., завідувач лабораторії, 

(095)152-11-68)) 

22 травня 

2020 року 
40 

ВНЗ м. Дніпро, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, громадські 

організації 

З виданням 

збірника, 

програми 

  

14 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

Актуальні проблеми 

експертного 

забезпечення 

досудового 

розслідування 

Пиріг Ігор Володимирович, 0676338327, 

професор кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії факультету підготовки 

фахівців для органів досудового 

розслідування 

29 травня 

2020 року 
40 

ГУНП України в 

Дніпропетровській 

області; НДЕКЦ в 

Дніпропетровській 

області; Університет 

митної справи та 

фінансів; 

Дніпропетровський 

гуманітарний 

університет 

Видання 

збірника 
  

13 

Регіональний 

науково- 

практичний 

семінар  

Глобалізаційні 

виклики сучасності 

Кафедра міжнародних відносин та туризму 

факультету соціально-психологічної світи та 

управління (завідувач кафедри - Алєксєєнко 

І.В., (0957409201) 

17 червня 

2020 року 
20 

ВНЗ МВС та МОН 

України 

З виданням 

програми, 

збірника  

  

15 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

Порядок формування 

органів місцевого 

самоврядування: 

національний та 

зарубіжний досвід 

Кафедра теорії та історії держави і права 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності 

(Боняк В.О. завідувач кафедри (097) 297-62-

56) 

23 вересня 

2020 року 
40 

ВНЗ МВС та МОН 

України, представники  

органів публічної влади 

З виданням 

збірника, 

програми 
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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
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а
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т
ь

 

у
ч

а
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Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

16 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Ювенальна 

деліктологія: діти як 

жертви, діти як 

правопорушники 

Кафедра адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності (Собакарь А.О., 

(068)269-11-26) 

8 жовтня 

2020 року 
60 

УПД ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, представники 

громадських 

організацій, УПП в 

м. Дніпро; представники 

правозахисних 

організацій, соціальних 

служб, органів влади 

З виданням 

збірника, 

програми 

  

17 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Мова і право 

Колесник А.В., завідувач кафедри 

українознавства та іноземних мов факультету 

економіко-правової безпеки, (066)231-82-27 

25 жовтня 

2020 року 
50 заклади вищої освіти 

Видання 

збірника 

матеріалів 

  

18 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

Природа та сутність 

людини: 

конструювання 

майбутнього в 

умовах пост правди 

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та 

психології поліцейської діяльності факультету 

економіко-правової безпеки к.істор.н. 

Недря К.М (097) 969-53-81) 

20 

листопада 

2020 року 

40 

Заклади вищої освіти та 

представники 

обдарованої шкільної 

молоді регіону 

Видання 

збірника 
  

19 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

діяльності 

Національної поліції 

України 

Кафедра економічної та інформаційної 

безпеки ДДУВС, завідувач кафедри 

Рижков Е.В. (056)231-72-60) 

26 

листопада 

2020 року 

50 

МВС України, 

Управління ІТ та 

програмування 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної поліції 

України, ВНЗ МВС 

України та інші ВНЗ. 

Видання 

збірника 

матеріалів 

семінару 

  



9 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

20 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Протидія 

економічній 

злочинності: 

теоретичний, 

методичний та 

практичний аспекти 

Факультет економіко-правової безпеки, 

кафедра фінансово-економічної безпеки 

(Санакоєв Д.Б., завідувач кафедри (096-069-

27-50)); навчально-наукова лабораторія з 

дослідження проблем економічної безпеки 

(Кубецька О.М., завідувач лабораторії, (095-

152-11-68)) 

4 грудня 

2020 року 
30 

ЗВО МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях, громадські 

організації 

З виданням 

електронного 

збірника, 

програми 

  

21 
Всеукраїнський 

науковий семінар 

Актуальні проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування 

Юридичний факультет, кафедра 

загальноправових дисциплін  (Наливайко Л.Р., 

професор кафедри, (067) 612 -11-34), науково-

педагогічні працівники) 

11 грудня 

2020 року 
45 

ДДУВС, Всеукраїнська 

ГО «Асоціація 

українських правників», 

Дніпропетровська 

обласна організація 

ВГО «Асоціація 

українських правників» 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

  

22 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар  

Корупція і 

антикорупція: 

сучасні погляди 

Кафедра кримінального права та кримінології, 

факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування (Примаченко В.Ф., 

завідувач кафедри ((097)996-56-77), 

Шаблистий В.В., професор кафедри ((097)575-

78-31)  

11 грудня 

2020 року 
20 

ВНЗ м. Дніпро, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

Дніпропетровська ОДА, 

органи публічної влади, 

громадські організації 

З виданням 

програми 
  



10 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

Круглі столи 

23 
Регіональний 

круглий стіл  

Уроки української 

національної 

революції крізь 

призму сучасності 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

юридичного факультету (Мірошніченко Л.В. 

завідувач кафедри (093)912-77-00) 

24 березня 

2020 року 
35 ВНЗ м. Дніпро 

З виданням 

програми, 

рекомендацій  

  

24 
Регіональний 

круглий стіл  

Актуальні проблеми 

діяльності органів 

досудового 

розслідування 

Кафедра кримінального процесу факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування (Дараган В.В., завідувач 

кафедри (095)795-75-95)  

24 квітня 

2020 року 
25 

ГУ НП у Дніпр. обл.,  

Прокуратура Дніпр. 

обл., ГТУ юстиції у 

Дніпр. обл., 

ВНЗ м. Дніпро 

З виданням 

програми, 

збірки, 

рекомендацій  

  

25 
Регіональний 

круглий стіл  

Актуальні проблеми 

службово-бойової 

діяльності сил 

охорони 

правопорядку 

Кафедра тактико-спеціальної підготовки 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності 

(Поливанюк В.Д. т.в.о. завідувача кафедри 

(067)742-86-78) спільно з кафедрою 

спеціальної фізичної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції (завідувач кафедри 

Богуславський В.В. (097)862-64-57) 

24 квітня 

2020 року 
50 

ГУ НП в 

Дніпропетровській 

області; ГУ НП в 

Запорізькій області; 

Запорізький центр 

первинної професійної 

підготовки «Академія 

поліції» (м. Запоріжжя); 

ЗВО МВС України; 

Національна академія 

Національної гвардії 

України 

З виданням 

програми, 

збірник тез 

доповідей 

  



11 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

26 
Регіональний 

круглий стіл  

Проблемні питання, 

які виникають в 

діяльності 

поліцейського при 

оформленні 

матеріалів про 

порушення правил 

дорожнього руху та у 

випадку оскарження 

постанови 

поліцейського до 

суду 

Кафедра адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності (Собакарь А.О., 

завідувач кафедри (098)961-21-64) 

29 квітня 

2020 року 
40 

УПД ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, представники 

громадських 

організацій, УПП в м. 

Дніпро; представники 

правозахисних 

організацій 

З виданням 

програми, 

рекомендацій  

  

27 
Регіональний 

круглий стіл  

Гармонізація 

національного 

законодавства 

України та 

законодавства 

Європейського 

Союзу: проблеми 

теорії і практики 

Кафедра теорії та історії держави і права 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності  

(Боняк В.О. завідувач кафедри (097)297-62-56) 

13 травня 

року 

2020 

40 

ЗВО МВС та МОН 

України, представники  

органів публічної влади 

З виданням 

програми 
  

28 
Регіональний 

круглий стіл  

Компетентнісний 

підхід у навчанні 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 

юридичного факультету  

(Шалгунова С.А., завідувач кафедри, 067)732-

32-40; Черненко А.П., доцент кафедри, 

(067)631-58-04) 

27 травня 

2020 року 
30 

ДДУВС, вищі заклади 

освіти м. Дніпра 

З виданням 

програми, 

методичних 

рекомендацій 

  



12 

 

 

№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

29 
Регіональний 

круглий стіл  

Видатні психологи 

світу і України 

 

Кафедра психології та педагогіки факультету 

соціально-психологічної освіти 

(Пріснякова Л.М. завідувач кафедри, (093)144 

5358) 

 

4 червня 

2020 року 
60 

Заклади вищої освіти м. 

Дніпро 

видання 

збітника,  

рекомендації 

  

30 
Регіональний 

круглий стіл  

 

Фізична підготовка 

молоді: проблеми, 

інновації, 

рекомендації 

 

Кафедра фізичного виховання юридичного 

факультету (Скріпченко І.Т., завідувач 

кафедри (097)593-39-95) 

5 червня 

2020 року 
18 

Заклади вищої освіти м. 

Дніпро 

З виданням 

програми 
  

31 
Регіональний 

круглий стіл  

 

Порівняльний аналіз 

цивільного, 

трудового, 

господарського та 

процесуального 

законодавства 

України та Литви 

 

Кафедра цивільно-правових  дисциплін 

юридичного факультету (Золотухіна Л.О., 

завідувач кафедри (050)972-52-26) 

30 вересня 

2020 року 
50 ВНЗ м. Дніпро 

З виданням 

програми 
  

32 
Регіональний 

круглий стіл  

Українська військова 

звитяга - фундамент 

державності 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

юридичного факультету (Мірошніченко Л.В., 

завідувач кафедри (093)912-77-00) 

13 жовтня 

2020 року 
35 

Заклади вищої освіти м. 

Дніпро 

 

З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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№ 

з/п 

Вид заходу Тема заходу 

Відповідальний  

за проведення заходу (П.І.Б., номер 

телефону, факультет, кафедра) 

Д
а
т
а
  

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

З
а
п

л
а
н

о
в

а
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Міністерства, 

відомства, ВНЗ, НДУ, 

ГУНП, представники 

яких братимуть участь 

у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за результат-

тами прове-

деного заходу 

Примітка 

33 
Регіональний 

круглий стіл  

Регулювання 

правовідносин в 

сфері банківської 

діяльності 

Кафедра цивільного права та процесу 

факультет підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції (Резворович К.Р., 

завідувач кафедри, тел. (0562)31-72-49) 

30 жовтня 

2020 року 
40 

ЗВО м. Дніпро та 

регіону 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

 

  

34 
Регіональний 

круглий стіл  

Безоплатна правова 

допомога: проблеми 

та перспективи 

Кафедра загальноправових дисциплін 

юридичного факультету  (Орлова О.О. 

(066)75-333-58) 

19 

листопада 

2020 року 

40 

 

Міністерство юстиції 

України, 

Координаційний центр з 

надання правової 

допомоги, Юридична 

клініка «Істина» 

ДДУВС, курсантсько-

студентське 

самоврядування ДДУВС 

 

З виданням 

програми, 

збірника (PDF), 

рекомендацій 

  

35 
Регіональний 

круглий стіл  

Булінг: проблеми 

кваліфікації та 

протидії 

Кафедра адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності (Собакарь А.О., 

завідувач кафедри (098)961-21-64) 

3 грудня 

2020 року 
50 

 

УПД ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, представники 

громадських, право-

захисних організацій, 

УПП в м. Дніпро 

 

З виданням 

програми, 

рекомендацій  
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