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ПЛАН  

проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

у 2019 році 

 
№ 

з/п 

Вид і тема заходу Відповідальний  

за проведення заходу 

(П.І.Б., номер 

телефону, 

факультет, кафедра) 

Дата  

проведення  

Запланована 

кількість 

учасників 

Міністерства, 

відомства,  

ВНЗ, НДУ, ГУНП 

представники  

яких братимуть 

участь у заході 

Відмітка про 

видання 

збірника/ 

рекомендацій 

за 

результатами 

проведеного 

заходу 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Науково-практичні конференції 

1. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Соціально-

гуманітарні виміри 

правової держави: 

еволюційна 

парадигма» 

Юридичний 

факультет; 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри, 

(067)621-52-61) 

 

28.03.2019 40 Вищі навчальні 

заклади МВС, МОН 

України, 

Департамент освіти 

та науки Дніпро 

ОДА, Управління 

соціальної та 

гуманітарної 

політики ДОР 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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2. ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Міжнародна та 

національна 

безпека: теоретичні 

та прикладні 

аспекти» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції 

(Балабан С.М., декан 

факультету, (098)457-

67-93); 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

превентивної 

діяльності (Жбанчик 

А.В., декан 

факультету, (067)-

636-97-40); Факультет 

підготовки фахівців 

для органів 

досудового 

розслідування 

(Обшалов С.В., декан 

факультету, (067)637-

19-69); Факультет 

економіко-правової 

безпеки (Лазарєв 

В.О., декан 

факультету 

т.в.о.,(099)-002-21-

17); Юридичний 

факультет (Савіщенко 

В.М., декан 

факультету, (096)518-

48-35); 

Факультет соціально-

психологічної освіти 

та управління 

15.03.2019 100 Зарубіжні ВНЗ, ВНЗ 

МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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(Агарков О.А., декан 

факультету (097)-361-

95-44) 

 

3. Всеукраїнська 

англомовна 

науково-практична 

конференція 

здобувачів вищої 

освіти «Молодь і 

світова співпраця» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

(Колесник А.В., 

завідувач кафедри, 

(066)231-82-27, 

Побережна Н.О.,  

доцент кафедри, 

(097)819-92-40) 

11.04.2019 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

4.  V Міжнародний 

студентський саміт 

«Права людини в 

умовах сучасних 

глобалізаційних 

викликів» 

Юридичний 

факультет,  

кафедра 

загальноправових 

дисциплін, 

(Наливайко Л.Р., 

професор кафедри, 

(067)612-11-34) 

18-19.04.2019 150 ДДУВС, 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Асоціація 

українських 

правників», 

Міжнародна 

громадська 

організація 

«Асоціація 

милосердя 

«Емануїл»» (США), 

Universytet Jana 

Kochanovskiego w 

Kielcach (Польща), 

Regent university 

(США), Liberty 

university (США), 

Навчально-наукова 

 

З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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лабораторія 

дослідження 

проблем статусу 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

гендерної рівності, 

Київський 

українсько-

польський 

університет, 

Інститут 

законодавчих 

передбачень і 

правових експертиз 

(м. Київ), 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 
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5.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Українське 

суспільство в 

контексті правових 

побудов» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології, 

(Кузьменко В.В. 

завідувач кафедри 

(063)392-77-16), 

Юридичний 

факультет, кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Грицай І.О. завідувач 

кафедри 

(067)621-52-61) 

19.04.2019 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

збірника 

6. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми діяльності 

органів досудового 

розслідування» 

Факультет підготовки 

фахівців для органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра кримінального 

процесу (Дараган В.В., 

завідувач кафедри 

(093)754-00-48)  

19.04.2019 40 ГУНП у 

Дніпропетровській 

області, ГУНП у 

Запорізькій області, 

Управління 

регіональної 

прокуратури в 

Дніпропетровській 

області 

 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

7.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Особистість в 

освітньому 

просторі» 

Факультет соціально-

психологічної освіти 

та управління, 

кафедра психології 

(Агарков О.А., декан 

факультету (097)-361-

95-44) 

25.04.2019 50 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

8. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

Криворізький 

факультет, 

Почтовий М.М., 

декан факультету 

16.05.2019 50 ЗВО МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням  

збірника,  

програми, 

рекомендацій 
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проблеми правової 

науки в сучасних 

умовах» 

(068)-774-97-92) 

 

9. ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Актуальні 

проблеми 

забезпечення 

публічного порядку 

та безпеки в 

сучасних умовах: 

вітчизняний та 

міжнародний 

досвід» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції 

(Балабан С.М., декан 

факультету, (098)457-

67-93); 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

превентивної 

діяльності (Жбанчик 

А.В., декан 

факультету, (067)-

636-97-40); Факультет 

підготовки фахівців 

для органів 

досудового 

розслідування 

(Обшалов С.В., декан 

факультету, (067)637-

19-69); Факультет 

економіко-правової 

безпеки (Лазарєв 

В.О., декан 

факультету (099)-002-

21-17); Юридичний 

факультет (Савіщенко 

В.М., декан 

факультету, (096)518-

48-35); 

Факультет соціально-

25.10.2019 100 ВНЗ із 

специфічними 

умовами навчання, 

ГУНП в областях, 

МНЗ МОН, 

зарубіжні ВНЗ, 

громадські 

організації 

 З виданням 

програми, 

збірника 

рекомендацій 
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психологічної освіти 

та управління 

(Агарков О.А., декан 

факультету (097)-361-

95-44) 

 

10.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Оперативно-

розшукова 

діяльність 

Національної 

поліції: проблеми 

теорії та практики» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

та спеціальної техніки 

(Кириченко 

О.В. завідувач 

кафедри 

(056)370-28-76) 

перенесено 

на 08.11.2019 

70 Практичні 

працівники та ВНЗ: 

МВС України, 

Національної поліції 

України, СБУ, 

прокуратури, 

ДФС України, ДПрС 

України 

 

 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

11. Регіональна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми та 

перспективи 

розвитку приватного 

права в сучасних 

умовах» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

(Золотухіна Л.О., 

завідувач кафедри 

(097)405-00-02) 

20.11.2019 40 ДНУ ім. Олеся 

Гончара, 

Дніпропетровський 

університет митної 

справи та фінансів, 

Університет ім. 

Альфреда Нобеля 

 З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

12. Регіональна 

науково-практична 

конференція «Права 

людини: 

методологічний, 

гносеологічний та 

онтологічний 

аспекти», 

присвячена 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

превентивної 

діяльності, 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

(Боняк В.О., завідувач 

11.12.2019 50 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 
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проголошенню 

Загальної декларації 

прав людини 

кафедри  

(050)593-10-14) 

 

 

Науково-практичні семінари 

13. Регіональний 

семінар «Наукові та 

методологічні 

основи проведення 

професійно-

орієнтованої ділової 

гри «Лінія-102» та 

інших навчальних 

дисциплін 

професійного 

спрямування» 

 

 

Юридичний 

факультет, 

кафедра кримінально 

правових дисциплін 

(Шалгунова С.А., 

завідувач кафедри 

(067)732-32-40) 

21.02.2019 20 НПП кафедри, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

14. Регіональний 

семінар «Метафора 

та її історико-

науковий контекст» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології, 

(Кузьменко В.В., 

завідувач кафедри 

(063)392-77-16) 

15.03.2019 25 ВНЗ 

Дніпропетровської 

області 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

15. Регіональний 

семінар 

«Запобігання 

злочинності через 

планування 

територій. Безпека 

життєвого 

середовища» 

Факультет підготовки 

фахівців для органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра кримінального 

права та кримінології 

(Примаченко В.Ф., 

завідувач кафедри  

(097)996-56-77) 

 

22.03.2019 20 ВНЗ м. Дніпро, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

Дніпропетровська 

ОДА, органи 

публічної влади, 

громадські 

організації 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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16. Регіональний 

семінар «Актуальні 

проблеми 

експертного 

забезпечення 

досудового 

розслідування» 

Факультет підготовки 

фахівців для органів 

досудового 

розслідування, 

Кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії, 

(Пиріг І.В., професор 

кафедри  

(067) 633-83-27) 

24.05.2019 40 ГУНП в 

Дніпропетровській 

області 

НДЕКЦ в 

Дніпропетровській 

області  

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

 

17. Регіональний 

семінар «Вплив 

рівня дозвілля та 

відпочинку молоді 

на зниження рівня 

злочинності» 

Факультет підготовки 

фахівців для органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології 

(Примаченко В.Ф., 

завідувач кафедри  

(097)996-56-77) 

 

 

 

31.05.2019 20 ВНЗ м. Дніпро, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

Дніпропетровська 

ОДА, органи 

публічної влади, 

громадські 

організації 

 З виданням 

збірника, 

програми,  

рекомендацій 

18. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Мова і 

право» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

(Колесник А.В., 

завідувач кафедри, 

(066)231-82-27) 

 

 

 

Перенесено 

на 06.11.2019 

 

20 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 
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19. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Сучасні 

інформаційні 

технології в 

діяльності 

Національної поліції 

України» 

Кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки (Рижков Е.В., 

завідувач кафедри 

(097)-387-35-17) 

21.11.2019 50 Міністерство 

внутрішніх справ, 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної поліції 

України, ВНЗ МВС 

України та інші 

ВНЗ. 

 

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

20. Регіональний 

семінар «Природа та 

сутність людини: 

проблеми та 

судження» 

 

 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології, 

(Недря К.М., 

завідувач кафедри 

 

 

 

 

 

25.11.2019 25 ВНЗ 

Дніпропетровської 

області 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

21. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Роль 

приватного права 

України в 

забезпеченні прав 

людини» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра цивільного 

права та процесу 

(Резворович К.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 522-79-39) 

 

 

 

29.11.2019 50 ВНЗ МВС України; 

ВНЗ м. Дніпро 

 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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22. Всеукраїнський 

науково-практичний 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін  

(Наливайко Л.Р., 

професор кафедри, 

(067) 612 -11-34) 

 

 

 

 

05.12.2019 

 

 

 

45 

ДДУВС, 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Асоціація 

українських 

правників», 

Дніпропетровська 

обласна організація 

ВГО «Асоціація 

українських 

правників» 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

Круглі столи 

23. Регіональний 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми 

цивільного, 

трудового, 

господарського та 

процесуального 

законодавства 

України та Литви» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

(Золотухіна Л.О., 

завідувач кафедри 

(097)405-00-02) 

13.02.2019 50 ДГУ, ДНУ ім. Олеся 

Гончара, 

Університет ім. 

Альфреда Нобеля 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

24. Регіональний 

круглий стіл 

«Історичні уроки та 

досягення» 

присвяченого 100-

річчю П.П. 

Скоропадського) 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри, 

(067) 621-52-61) 

 

 

 

 

20.02.2019 20 ВНЗ м. Дніпро  З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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25. Регіональний 

круглий стіл 

«Сучасне виборче 

законодавство 

України: проблеми 

та шляхи 

вирішення» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

превентивної 

діяльності, 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

(Боняк В.О., завідувач 

кафедри  

(050)593-10-14) 

 

 

28.02.2019 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

26. Регіональний 

круглий стіл 

«Патріотичне 

виховання 

студентської 

молоді» (до 204-ї 

річниці від дня 

народження 

Т.Г. Шевченка) 

 

 

 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри, 

(067) 621-52-61) 

 

14.03.2019 25 ВНЗ м. Дніпро  З виданням 

програми, 

рекомендацій 

27. Регіональний 

круглий стіл 

«Охорона та 

забезпечення 

публічного порядку 

в сучасних умовах: 

теорія і практика» 

Криворізький 

факультет, кафедра 

спеціальних 

дисциплін 

(Уткіна Г.А. завідувач 

кафедри, 

(068)022-08-71) 

 

 

 

21.03.2019 40 Криворізький 

факультет ДДУВС 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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28. Регіональний 

круглий стіл 

«Безпека 

життєдіяльності при 

занятті фізичними 

вправами» 

присвяченого до 

Дня охорони праці в 

Україні 

Юридичний 

факультет, 

кафедра фізичного 

виховання 

(Хрипко Л.В., 

завідувач кафедри 

(099)943-74-29)  

 

 

 

18.04.2019 11 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

29. Регіональний 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми 

запобігання та 

протидії дитячому 

насильству» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

превентивної 

діяльності,  

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

(Логвиненко Б.О. 

завідувач кафедри, 

(068)269-11-26) 

 

 

 

25.04.2019 25 ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, громадські 

організації, заклади 

освіти 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

30. Регіональний 

круглий стіл «Вплив 

євроінтеграційних 

процесів на 

розвиток приватних 

відносин в Україні» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра цивільного 

права та процесу 

(Резворович К.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 522-79-39) 

26.04.2019 40 ВНЗ МВС України; 

ВНЗ м. Дніпро 

 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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31. Регіональний 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми службово-

бойової діяльності 

сил охорони 

правопорядку в 

Україні» 

Факультет підготовки 

фахівців для  

підрозділів поліції 

превентивної 

діяльності, 

кафедра тактико-

спеціальної підготовки 

(Поливанюк В.Д., 

завідувач кафедри 

т.в.о., (067)742-86-78) 

 

24.05.2019 50 ГУ НП в 
Дніпропетровській 
області; 
УСБУ в 
Дніпропетровській 
області, 
Національна 
академія Державної 
прикордонної 
служби України 
ім. Богдана 
Хмельницького, 
Запорізький центр 
первинної 
професійної 
підготовки 
«Академія поліції» 
(м. Запоріжжя), 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

32. Регіональний 

круглий стіл 

«Інформаційна 

психологічна 

безпека» 

Факультет соціально-

психологічної освіти 

та управління 

(Агарков О.А., декан 

факультету  

(097)-361-95-44) 

 

24.05.2019 70 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 

33. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми службово-

бойової діяльності 

сил охорони 

правопорядку в 

Україні» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

(Богуславський В.В. 

завідувач кафедри, 

25.05.2019 50 ДДУВС, ГУНП, 

СБУ, 

НАВС, ХНУВС, 

ОДУВС, ДЮІУ 

Кривий Ріг, ЛДУВС, 

Національна 

академія 

Національної гвардії 

 З виданням 

програми, 

рекомендацій 
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(097)862-64-57, 

Поливанюк В.Д., 

старший викладач 

кафедри тактико-

спеціальної підготовки 

(067)742-86-78) 

України. 

34. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Актуальні питання 

оперативно-

розшукової протидії 

злочинам» 

 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

та спеціальної техніки 

(Санакоєв Д.Б., доцент 

кафедри 

(056)370-28-76) 

31.05.2019 25 Заклади вищої 

освіти МВС, МОН 

України 

 З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

35. Регіональний 

круглий стіл 

«Українська 

військова звитяга – 

фундамент 

державності», 

присвяченого до 

Дня захисника 

України 

та Дня Українського 

козацтва 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Мірошниченко Л.В., 

завідувач кафедри  

 

10.10.2019 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

рекомендацій 

36. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Сучасні проблеми 

кримінальної 

відповідальності, 

розслідування та 

запобігання 

злочинів, вчинених з 

Юридичний 

факультет, кафедра 

кримінально-правових 

дисциплін (Шалгунова 

С.А., завідувач 

кафедри 

(067)732-32-40, 

Черненко А.П.,доцент 

17.10.2019 50 НПП кафедри, 

Одеський ДУВС, 

Донецький  ЮІ 

МВС України, 

Університет митної 

справи та фінансів, 

Національна 

академія 

 З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 
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використанням 

зброї» 

кафедри 

(067)631-58-04) 

прикордонної 

служби України ім. 

Б.Хмельницького, 

Національна 

академія 

прокуратури 

України, 

ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

Прокуратура 

Дніпропетровської 

області 

37. Науково-

практичний форум 

«Проблеми та 

перспективи 

розвитку 

процесуального 

законодавства» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

(Золотухіна Л.О., 

завідувач кафедри 

(097)405-00-02) 

18.10.2019 40 ДГУ, ДНУ ім. Олеся 

Гончара, 

Університет ім. 

Альфреда Нобеля  

З виданням 

збірника, 

програми, 

рекомендацій 

 

 


