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Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів,

аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених Донецького державного

університету внутрішніх справ створено та працює з метою

захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в

університеті, зокрема, щодо питань наукової діяльності,

підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, яке

є частиною системи громадського самоврядування.





Наукове товариство молодих вчених
налічує 265 членів та членкінь.

Керівний орган –

Координаційна рада складається 

з 18 представників та 

представниць від кафедр 

університету



НАШІ ПЕРЕМОГИ
- 5 переможців першого туру конкурсу 

наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів 

вищої освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства внутрішніх справ України

- призер Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

більше 25 призових місць на 

Всеукраїнському рівні



• Члени Наукового товариства прийняли участь 172 наукових заходах, 

серед яких конкурси, круглі столи, конференції тощо.

• Опубліковано наукових статей та тез 125.
• Координаційна рада Наукового товариства молодих вчених 

Донецького державного університету внутрішніх справ 

внесено до Реєстру Рад Молодих Вчених МОН.

• На сайті ДонДУВС, створено вкладку Наукового товариства,                                              

де можна ознайомитись зі складом Координаційної ради, завданнями,                            

напрямками роботи та звітністю товариства.



14 травня до Дня науки та з нагоди 60-ї річниці ДонДУВС Науковим          
товариством проведено курсантсько-студентський круглий стіл на  базі 
креативного простору «Відкрита поліція».



На круглий стіл було подано 34 тези за різними тематиками. 
Курсанти та студенти відвідали Єдиний аналітичний сервісний
центр (UASC) та Кінологічний центр ГУНП в Донецькій області.
В рамках заходу відбулася цікава екскурсія містом-Марії.



Наталя Іванюта

Доктор юридичних наук, професор

Вітаємо з призначенням стипендії 

Президента та Кабінету Міністрів 

України 

для молодих вчених НАН 

України

Егор Назимко

доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник

Фіналіст номінації «Кращий організатор у сфері 

наук кримінально-правового циклу», наймолодший 

кандидат наук з кримінального права в Україні
переможець обласного 

конкурсу з 

гуманітарного напряму 

«Кращий молодий 

вчений»,





Завдання Наукового товариства 
молодих вчених на 2021-2022 навчальний рік

 Постійно проводити організаційні, наукові та освітні заходи.
Анонс актуальних наукових конференцій за тематичними напрямами діяльності Наукового
товариства.
Запрошення на засідання Наукового товариства молодих вчених гостя.
Популяризувати наукову діяльність серед молоді, сприяти залученню осіб, які навчаються, до
наукової роботи та інноваційної діяльності.
Представляти інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених перед
адміністрацією ДонДУВС та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної
кар’єри.
Сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками. та розвитку міжвузівського та
міжнародного співробітництва.
 Взаємодіяти з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук,
науковими та науково-дослідними установами.
Здійснювати моніторинг талановитої молоді ДонДУВС, взаємодіючи з іншими підрозділами.



МОЖЛИВОСТІ



Наукове товариство молодих вчених 

працює для Вас і дякує кожному за 

підтримку, долучення та активну співпрацю 

у розвитку молодих науковців!

м. Маріуполь-2021


