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ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ

ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС

Привітальне слово

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановний колективе Одеського державного 
університету внутрішніх справ!

Прийміть найщиріші вітання зі 100-річчям із 
дня заснування нашого закладу!

У цьому році колектив Одеського державного 
університету внутрішніх справ святкує визначну 
дату, яка має особливий зміст і викликає гордість 
за історію, традицію, культуру, що сформувалися 
багатьма поколіннями, а нині активно примножу-
ються в університеті.

На сучасному етапі розвитку юридична наука 
та освіта повинні розглядатися як єдиний взаємо-
зумовлений комплекс, завданням якого є забез-
печення різних галузей економіки висококваліфі-
кованими кадрами, створення нових технологій 
та проведення наукових досліджень із подальшим 
утіленням їх результатів у практичну діяльність. 
Перспективним напрямом підготовки юридичних 
кадрів є дедалі глибша диференціація змісту нав-
чання різних юридичних спеціальностей з ура-
хуванням предметного змісту їх безпосередньої 
діяльності, тобто зміст юридичної освіти у вищих 
навчальних юридичних закладах має бути спря-
мований на розвиток професійної самостійності, 
творчості, а також формувати в майбутніх фахів-
ців різносторонні знання, необхідні їм для подаль-
шої успішної діяльності.

Проблема поліпшення професійної підготовки 
юристів є надзвичайно актуальною в умовах сучас-
них суспільних реалій. У нашій державі, яка пере-
живає складні трансформаційні зміни, діяльність 
юриста залишається однією з найбільш затребу-
ваних. Специфіка юридичної професії зумовлює 
відповідні вимоги до її суб’єктів, зокрема й щодо 
їх професійного та особистісного розвитку.

Кожен етап розвитку української суверенної 
держави позначений певними здобутками, викли-
ками та проблемами. За тривалий період функці-

онування в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ утвердилися гарні традиції, які 
передаються від покоління до покоління. Завдяки 
професійності, відповідальності, старанності, 
моральності й згуртованості науково-педагогіч-
ного колективу університету нам вдається навіть 
у найбільш екстремальних умовах ефективно про-
тистояти неординарним викликам сьогодення та 
продовжувати якісний освітній і науковий процес. 
Цей день слугує слушним приводом висловити 
кожному з вас щирі слова вдячності за невтомну, 
плідну й творчу працю, без якої складно уявити 
міцну державу з високим рівнем законності та 
правопорядку, верховенства права.

100 років – вагомий рубіж для історичних під-
сумків і ґрунтовних планів на майбутнє. Вітаю всіх 
із ювілеєм! Висловлюю слова вдячності за ваш 
внесок у розвиток освітньої галузі та виконання 
важливої справи – підготовку висококваліфікова-
них фахівців, від яких залежить майбутнє нашої 
країни. Бажаю вам, дорогі науковці, ще багато 
років такої ж плідної та масштабної діяльності, 
міцного здоров’я, родинного затишку й добро-
буту, професійних звершень і зростання, нових 
відкриттів на славу науки. Процвітання й успіш-
ного навчання великих майстрів і професіоналів, 
розуміння та поваги кожному з вас у стінах уні-
верситету. Бажаю вам продовжувати сміливий рух 
уперед, жити повним і радісним життям, учитися, 
учити, творити!

Нових вам ідей та перемог!
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