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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ, 
ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У I КВАРТАЛІ 2021 РОКУ

22 лютого 2021 року – Регіональний круглий стіл «Вплив ментальних та мов-
них структур на формування національної свідомості». Захід проведено з нагоди 
Міжнародного дня рідної мови.

Круглий стіл організувала 
кафедра соціально-гуманітарних 
дисциплін юридичного факуль-
тету. Учасниками стали студенти 
юридичного факультету, а також 
факультету соціально-психологіч-
ної освіти та управління, науко-
во-педагогічні працівники кафе-
дри. Також у заході взяли участь 
студенти та викладачі Харківського 
національного університету імені 
В. Н. Каразіна, Чорноморського 
національного університету імені 

Петра Могили (м. Миколаїв) і Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного (м. Мелітополь). До виступів запропоновано приблизно 50 доповідей та на-
укових статей.

У вітальному слові завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін О. Халапсіс та се-
кретар організаційного комітету круглого столу, доцент кафедри О. Ядловська зазначили, що в історії 
українського націєтворення українська мова відіграла особливу роль, адже українська політична нація 
постає на основі національних цінностей, мови, символіки, звичаїв, традиційних атрибутів державності.

У своїх доповідях учасниками круглого столу було висвітлено важливі аспекти розвитку 
мовного питання у нашому суспільстві, зокрема, приділено увагу розгляду мовних процесів та їх 
ролі в історико-культурній спадкоємності поколінь, висвітлено погляди щодо розвитку мови як 
джерела формування на-
ціональної самосвідомості 
та культурної самобут-
ності народу. Також велику 
частину виступів присвя-
чено розгляду актуального 
питання функціонування 
державної мови та її ролі 
у формуванні національної 
свідомості.

Жваву дискусію 
підтримали студенти 
Дніпропетровського дер-
жавного університету 
внутрішніх справ, акцен-
тувавши на необхідності 
розвитку та підтримки 
державної мови у суспільстві для подальшого утвердження української державності та формуван-
ня громадянського суспільства. У своїх виступах здобувачі освіти та викладачі наголосили також 
на визначальній ролі правників, а також майбутніх юристів у питанні розвитку української мови, її 
популяризації в професійній сфері та у суспільстві. Учасники дискусії зробили висновок, що у мові 
кодуються глибинні пласти національної свідомості та ментальності народу, що зумовлює форму-
вання та збереження національної єдності.

25 лютого 2021 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство 
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права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів». Захід організовано 
юридичним факультетом університету.

До науково-практичного заходу долучилися приблизно 156 учасників, серед яких 
представники Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, 
Всесвітнього юридичного альянсу, Міжнародного парламенту співробітництва, безпеки 
та миру, Міжнародного арбітражного суду, Дніпропетровського окружного адміністра-
тивного суду, Національної школи суддів України, Запорізької обласної організації 
Союзу юристів України, Асоціації українських правників, Адвокатського об’єднання 
«Ассирія», Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, Міжнародної тренінгової 
асоціації, а також дослідницько-практикуючих підрозділів ДДУВС – юридичної клініки 
«Істина» і навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статуту вну-
трішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Участь у конференції 
також взяли представники віт-
чизняних і зарубіжних закладів 
вищої освіти: Каунаського 
університету імені Вітаутаса 
Великого (Литва), Грузинсь-
кого технічного університе-
ту (Грузія), Університету в 
Афінах (Греція), Університету 
Віс-консіна Грін-Бей (США), 
Університету Пондічері (Індія), 
Західноказахстанського дер-
жавного університету (м. Ура-

льськ, Казахстан), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Дніпропетровського аграрно-економічного університету, Фахового коледжу МНУ 
імені В. О. Сухомлинського, Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка», Університету митної справи та фінансів, Міжрегіональної академії 
управління персоналом, Національної академії внутрішніх справ, Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна, 
Національного університету цивільного захисту України.

Відкриваючи захід, 
проректор ДДУВС Лариса 
Наливайко зазначила, що 
робота конференції орієн-
тована на розробку за-
гальноуніверситетської 
теми наукових досліджень 
«Теоретико-методологічні 
та прикладні проблеми дер-
жавотворення та правотво-
рення в Україні». Мета 
конференції – згуртувати 
і підтримати вітчизняні 
та зарубіжні заклади ви-
щої освіти, обговорити 
актуальні проблеми науко-
во-дослідної роботи, обмі-
нятися досвідом, а також 
поділитися результатами наукового дослідження теоретичних та практичних проблем 
реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних світових викликів, презен-
тувати новаторські ідеї, які можуть привернути увагу широкого кола фахівців та стати 
предметом дискусії.

 Під час пленарного засідання було обговорено актуальні питання верховенства 
права як основи системи європейських цінностей та правопорядку, міжнародні та 
внутрішньодержавні механізми забезпечення верховенства права в умовах сучасних 
викликів та загроз, актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів захи-
сту прав людини, дотримання принципу верховенства права у діяльності правоохо-
ронних та судових органів в умовах технологічних й соціальних викликів сьогоден-
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ня, філософські та культурно-історичні аспекти становлення принципу верховенства 
права тощо.

Конференція становила інтерес як для практиків, так і для науковців, особливо дис-
кусійним стало питання регулювання правових відносин в умовах COVID-19. Асистент-
професор факультету права і міжнародних відносин Грузинського технічного університету 
Г. Свіанадзе зазначив, що викликані пандемією проблеми однозначно довели, що наяв-
на система правосуддя потребує реформування. Як зауважив спікер, необхідно замінити 
програмну інфраструктуру судової системи, розробити стратегії переходу на електронне 
правосуддя в кризових ситуаціях, щоб держава забезпечувала ефективний захист права на 
справедливий суд.

12 березня 2021 р. – V Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна 
та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти». Захід організовано з нагоди 
55-ї річниці з дня заснування навчального закладу. Участь у ньому взяли понад 200 фахівців з 
11 країн світу: Німеччини, Словаччини, Польщі, Литви, Румунії, Данії, Боснії і Герцеговини, 
Португалії тощо.

Урочисте відкриття масштабного наукового заходу розпочалося з вітальних слів 
ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ А. Фоменка. Він 
зазначив, що колектив університету як осередок освітньої і наукової діяльності докла-
дає системних зусиль у значущій для кожного громадянина справі – забезпеченні на-
ціона-льної безпеки. «Ми активно впроваджуємо нові методики навчання, у тому числі 
ство-рюючи на базі університету високотехнологічні тренінгові центри і навчальні полі-
гони, один із них відкритий за підтримки ОБСЄ в Україні. Зокрема, продуктивно нала-
годжуємо співпрацю із зарубіжними освітніми закладами. На сьогодні кількість країн, з 
якими ми активно взаємодіємо у різних напрямах, сягає двадцяти, і серед них Іспанія, 
Литва, Болгарія, Чехія, Словаччина, Польща, Казахстан, Грузія тощо. До речі, в універ-
ситеті вже п’ятий рік плідно працює єдиний в Україні Центр литовського права», – зау-
важив ректор.

До учасників конференції звернулися Надзвичайний і Повноважний Посол Литов-
ської Республіки в Україні В. Сарапінас, президент Національної академії правових на-ук 
України Олександр Петришин.

Серед учасників заходу – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції України О. Стефанішина, міністр Міністерства у спра-
вах ветеранів України Ю. Лапутіна, народний депутат України В. Медяник, рад-
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ник з питань внутрішніх справ 
і поліцейського співробіт-
ництва Посольства Румунії 
в Україні Д.у Йову, керівник 
Департаменту охорони публіч-
ного порядку Консультативної 
місії Європейського Союзу в 
Україні Ж. Баррето, заступ-
ниця керівника спостерігачів 
Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ Е. Стейблз, генераль-
ний секретар Асоціації європей-
ських поліцейських коледжів П. 
Лемплот, ректор Академії МВС 
Республіки Болгарія І. Відолов, 
перший проректор Академії 

правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан К. 
Сейтенов, начальник Литовської школи поліції В. Мотіяйтіс, дійсний член (ака-
демік) Національної академії правових наук України В. Костицький, начальник 
Пів-денно-Східного мі-
жрегіонального управ-
ління Міністерства 
юстиції (м. Дніпро) 
І. Легостаєв, голова 
Третього апеляційно-
го адміністративного 
суду А. Коршун, голо-
ва Дніпропетровського 
окружного адміністра-
тивного суду А. 
Коренев.

До роботи конфе-
ренції також долучилися 
фахівці та практики єв-
ропейських країн, США 
та України, представники 
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, представники органів державної 
влади, судових та правоохоронних органів, громадських організацій.

Проректор ДДУВС Л. Наливайко як модератор заходу зазначила, що в ньому 
взяли участь 40 докторів та 97 кандидатів наук, 12 практиків, 15 іноземних фахівців та 
5 представників громадських організацій. У межах конференції учасники презентували 
власні доповіді. Серед питань, на яких зупинилися докладніше, – загально-правові, 

міжнародно-правові й політичні 
аспекти міжнародної та національ-
ної безпеки, запобігання і ней-
тралізація загроз національним 
інтересам у галузі правоохоронної 
діяльності та оборони тощо.

Упродовж наукового захо-
ду були також підбиті підсумки 
Всеукраїнського конкурсу на краще 
правниче видання. Цього року пода-
но понад 150 видань із 15 регіонів 
України. Учасники конференції 
привітали переможців із досягнен-
нями.


