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ПЕРСОНАЛІЇ

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА В.В. ДУДЧЕНКО

Наш ювіляр, доктор юридичних 
наук, професор Дудченко Валентина 
Віталіївна сьогодні – у прекрасній смузі 
своїх творчих років і досягнень. Дійсно, 
їй є чим пишатися, а нам є чим захо-
плюватися, спостерігаючи життя цієї 
неповторної жінки, вченого і педагога.

Валентина Віталіївна Дудченко мені 
пригадується як худенька, з переля-
каними очима, аспірантка професора 
О.В. Сурилова, яка освоює загальноте-
оретичну юриспруденцію під наглядом 
метра юридичної науки і кумира інте-
лектуальної публіки радянського часу. 
Через роки починаєш розуміти що, 
з одного боку, це прекрасно – бути під 
крилом у такого авторитету, а з іншого – 
наскільки при цьому складно зберегти 
свою індивідуальність і затвердити 
власну самостійність у науці й освіті.

Валентині Віталіївні це цілком вда-
лося. Вона не тільки успішно захи-
стила кандидатську дисертацію, досить 
швидко утвердилася як кваліфікований, 
який глибоко знає свою справу, викла-
дач, а й стала визнаним організатором 
роботи Вченої Ради. Невипадково і сьо-
годні, через роки, як і раніше, важко собі 
уявити організацію роботи Вченої Ради 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» без вченого секре-
таря Валентини Віталіївни Дудченко.

У творчій біографії Валентини Віта-
ліївни Дудченко не можна не виділити 
її рішучий крок у загальнотеоретичній 
юриспруденції, пов’язаний із захистом 
докторської дисертації, а потім – отри-
манням звання професора. Сьогодні 
вона не просто вчений-юрист, але  вже 
справжній творець, творець нового поко-
ління кандидатів і докторів наук юри-
дичного профілю, які, як представники 
одеської школи права, успішно вдоско-
налюють філософські та загальнотеоре-
тичні основи української юриспруденції.

Одна з характерних якостей Вален-
тини Віталіївни – висока вимогливість 
до себе і до інших людей, яке становить 
фундаментальну позицію нашого юві-

ляра в суспільстві, колективі, родині, 
серед друзів і знайомих. У виклада-
цькому і студентському середовищі 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» ця особливість 
Валентини Віталіївни багато в чому 
визначила її сформований образ як 
ділової, енергійної і цілеспрямованої 
сучасної людини, яка знає свою справу, 
вміє вчитися і вчити інших.

Своєю життєдіяльністю вона проде-
монструвала здатність не тільки успішно 
долати труднощі і складності повсякден-
ного буття, а й виходити з них із гідні-
стю і впевненістю у світле наповнення 
прийдешніх років, у постійне утвер-
дження добра і творчих починань.

Заслуги Валентини Віталіївни в юри-
дичній науці і юридичній освіті відзна-
чені найвищим званням для вітчизня-
ного правознавця – їй присвоєно звання 
Заслуженого юриста України.

Валентина Віталіївна Дудченко 
зустрічає ювілейну дату в оточенні 
вдячних численних учнів, відданих дру-
зів, родичів і близьких, що створюють 
прекрасну атмосферу для подальшого 
щасливого і заможного життя, для 
творчості і для нових досягнень в юри-
дичній науці і юридичній освіті. Від 
щирого серця приєднуюся до числен-
них голосів поздоровлень і побажань! 

Член-кореспондент НАПрН України, 
професор Ю.М. Оборотов

Вітаючи зі славним ювілеєм, редак-
ційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги бажають 
Валентині Віталіївні на всіх жит-
тєвих дорогах бути професіоналом 
своєї справи, чуйним і турботливим 
до людей, уміти завжди допомогти 
та дати корисну пораду. Бажаємо 
Вам успіхів і подальших звершень. Хай 
джерело людської вдячності за Вашу 
турботу й працю ніколи не вичерпу-
ється, серце наповняється світлом, 
а Всевишній дарує здоров’я та сили.


