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КОНКУРСИ 

Міністерством внутрішніх справ України на базі Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ проведено щорічний конкурс на кращу наукову, науково-

технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, 

закладах, установах і підприємствах МВС. Проведення цього заходу сприяє створенню 

умов для інноваційного розвитку, підвищення якості навчальних та наукових видань, 

мотивації до активної видавничої діяльності, а 

також популяризації відомчої освіти і науки. 

Для участі у конкурсі було подано понад  

140 найменувань конкурсної продукції за  

13 номінаціями. Зокрема, свої навчально-наукові 

праці представили 2 науково-дослідні установи та  

13 закладів вищої освіти, що належать до сфери 

управління МВС, Національної гвардії України,  

Державної прикордонної служби України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

За результатами обговорень і плідних дискусій на 

засіданнях конкурсних комісій сформовано 

рейтингові списки у кожній номінації, згідно з якими 

20 жовтня 2021 року на підсумковому засіданні орг-

комітету визначено переможців, яких нагороджено 

дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 

Серед вищих навчальних закладів системи 

МВС найбільшу кількість призових місць було 

здобуто Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та 

Національною академією внутрішніх справ.  

Переможцями конкурсу визначено такі видання Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: 

у номінації «Навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні 

посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо)» 

І місце Наливайко Л. Р. Теорія держави і права в тестових завданнях : навч. 

посібник. Дніпро : ДДУВС, 2020. 740 с. 

ІІ місце Валєєв Р. Г., Мислива О. О., Фурса В. В., Герасимчук Ю. В. Алгоритми дій 

працівників патрульної поліції на місці події (у схемах) : навч. посібник. Дніпро : 

ДДУВС, 2020. 140 с. 

у номінації «Методики, методичні рекомендації (методичні настанови)» 

ІІ місце Теорія держави і права : методичні рекомендації для підготовки до семінарських 

занять (для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми навчання юридичного 

факультету) / кол. авт.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуженого юриста 

України Л. Р. Наливайко. Дніпро : ДДУВС, 2020. 256 с.  

у номінації «Довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні,  

лінгвістичні словники, довідники)» 

ІІ місце Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з 

навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (для студ. юрид. ф-ту та 

ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації). 5-е вид., перероб. і 

допов. / кол. авт. за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Дніпро : ДДУВС, 2020. 408 с. 

у номінації «Наукові періодичні видання» 

ІІ місце 1. Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2020. 

Special inssue № 1. 390 с.; 2. Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4. 410 с. 

у номінації «Мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси,  

навчальні відеопосібники тощо)» 

ІІІ місце Рожеченко В., Счастливець В., Маркечко К. Захист правоохоронця від 

нападу правопорушника : відеопосібник. 2020. 
 

у номінації «Видання, що містять інформацію з обмеженим доступом» 

ІІ місце Пеньков С. В., Албул С. В., Волошина М. О. Організаційно-тактичні засади 

оперативної установки : навч. посіб. Дніпро : ДДУВС, 2020. 168 с. 
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у номінації «Друкована профорієнтаційна продукція» 

ІІ місце Профорієнтаційна продукція ДДУВС. 

 

Повна інформація про конкурс : https://dduvs.in.ua/2021/10/22/konkurs-na-krashhu-naukovu-

naukovo-tehnichnu-ta-proforiyentatsijnu-produktsiyu-v-

systemi-mvs-ukrayiny-peremozhtsiv-vyznacheno/  
 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 

У 2021 РОЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ УНІВЕРСИТЕТУ  

ПРИСУДЖЕНО НАУКОВІ СТУПЕНІ ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ: 

 

доктор юридичних наук 
 

ЗАВГОРОДНІЙ Віталій Анатолійович 

Захист відбувся 26 лютого 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.04). 

Тема дисертації – «Практика Європейського суду з прав людини 

та її вплив на юридичну діяльність в Україні (теоретико-правовий 

аналіз)» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень). Роботу виконано в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

ОБУШЕНКО Наталія Миколаївна 

Захист відбувся 28 серпня 2020 року в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ (спецрада Д 64.700.02). 

Тема дисертації – «Теорія та практика систематизації трудового 

законодавства» (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право 

соціального забезпечення). Роботу виконано в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

 

МОРОЗ Віта Петрівна 

Захист відбувся 30 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правове забезпечення 

примусового виконання судових рішень в Україні» (спеціальність 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право). Роботу виконано в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ. 

 

 

 

ОПАЦЬКИЙ Роман Миколайолвич  

Захист відбувся 29 квітня 2021 року в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ (спецрада Д 08.727.02). 

Тема дисертації – «Адміністративно-правові засади формування та 

реалізації ювенальної політики в Україні» (спеціальність 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право). Роботу виконано в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. 
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