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ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Голова оргкомітету 

 

НАЗИМКО Єгор – перший проректор Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор 

поліції 

 

Заступник голови оргкомітету 

 

КОВАЛЬОВА Ольга – завідувачка кафедри оперативно-розшукової 

діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Відповідальний секретар оргкомітету 

 

ЯКОВЛЕВА Тетяна – ад’юнкт аспірантури Донецького державного 

університету внутрішніх справ, майор поліції 

 

Члени оргкомітету 

 

ВОЛОБОЄВ Артур – старший викладач кафедри оперативно-розшукової 

діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор філософії зі спеціальності 081 «Право» 

 

ВЕСЕЛОВА Владислава – курсантка 3-го курсу факультету № 1 

Донецького державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

 

АНДРІЯШЕВСЬКИЙ Артур – студент 2-го курсу факультету № 3 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

22 квітня 2022 року 
(п’ятниця) 

 

Місце проведення: аудиторія № 312, факультет підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції КННІ ДонДУВС 

(м. Кривий Ріг, пр. Співдружності, 92а) 
 

09.30-10.00 

 

Реєстрація учасників круглого столу 

 

10.00-10.20 Відкриття круглого столу. Вітальні промови 

10.20-10.30 Фотографування  

10.30-12.40 Пленарне засідання за секціями 

12.40-13.00 

 

Підведення підсумків 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ 

 
Виступи на пленарному засіданні                –           до 7 хвилин 

Повідомлення, обговорення, пропозиції       –           до 3 хвилин 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(місце проведення – аудиторія № 312, факультет підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції КННІ ДонДУВС) 

 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

                                             представник Департаменту освіти, науки та спорту  

 

НАЗИМКО Єгор, перший проректор Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, майор 

поліції 

 

БУГА Ганна, начальник відділу організації наукової роботи Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-розшукової діяльності 

та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ЗА СЕКЦІЯМИ 

 

МОДЕРАТОР – КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

СЕКЦІЯ № 1 «Діяльність правоохоронних органів в умовах  

воєнного стану» 

 

Police activity in the condition of martial law 

ЛУНГУ Олександра, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: МАМОНОВА Олена, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Pre-trial investigation in military conditions 

НОВІК Микита, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: МАМОНОВА Олена, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Review Of Criminal Offenses Under Martial Law 

ПОЛЯКОВ Євген, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 
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Науковий керівник: МАМОНОВА Олена, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Сriminal proceedings during martial law 

ТИХОНОВ Микита, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: МАМОНОВА Олена, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами: проблемні питання 

МИХАЛЬЧЕНКО Дмитро, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Відмежування складу кримінального правопорушення крадіжки від 

мародерства 

ОБОДЕЦЬ Євгенія, курсантка 2-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ЛИТВИНЕНКО Ольга, старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету №1 Криворізького навчально 

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», майор поліції 

 

Відомчий контроль за діяльністю підрозділів кримінальної поліції 

КАРАКУЦ Богдан, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Дискреційні повноваження оперуповноваженого кримінальної поліції 

СУХАНЬ Анастасія, курсантка 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Оперативно-розшукові заходи щодо протидії корупції 

БЕЗЧАСНИЙ Владислав, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 
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Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Конституційні принципи оперативно-розшукової діяльності  

РОЗНОВ Денис, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Повноваження підрозділів кримінальної поліції 

ГАРМАШ Олександр, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Діяльність Національної поліції в умовах воєнного стану 

МИРОШНІЧЕНКО Анна, курсантка 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності 

ЯРОВЕЦЬ Богдан, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ПЕКАРСЬКИЙ Сергій – доцент кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Вплив організаційної культури на професійне вигорання поліцейських 

СТРОГАНОВА Елеонора, студентка 3-го курсу факультету № 2 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ 

Науковий керівник: КОГУТ Олександра, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор 

психологічних наук 

 

Встановлення особи за соціальними мережами 

НОВІК Микита, курсант 3-го курсу факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 
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Науковий керівник: КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Діяльність правоохоронних органів в умовах воєнного стану 

АФАНАС’ЄВА Дар’я, курсантка 2-го курса факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

До питання визначення близьких родичів і членів сім`ї в кримінальному 

процесі України 

АНДРУХ Карина, студентка 3-го курсу факультету № 2 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ.  

Науковий керівник: ПИЛИПЕНКО Дмитро, завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Елементи силового фітнесу у фізичній підготовці курсантів Донецького 

державного університету внутрішніх справ 

ЛЮБЧИЧ Дар’я, курсантка 2-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ЗУБЧЕНКО Людмила, доцентка кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану 

СОБОЛЄВА Варвара, курсантка 2-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: НОСЕВИЧ Надія, завідувачка кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, підполковник поліції 

 

Засоби підвищення ефективності розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері торгівлі людьми  

СВИРИДОВ Олександр, курсант 2-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції  
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Науковий керівник: КОТОВА Вікторія, завідувачка кафедри кримінального 

процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, майор поліції, кандидат юридичних наук 

 

Інформаційна безпека працівників Національної поліції в  умовах війни 

ЄСЬКОВА Катерина, курсантка 1-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ПАВЛИШ Тетяна, доцентка кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат педагогічних наук 

 

Колабораціонізм під час російсько-української війни: форми прояву, 

наслідки та відповідальність 

ВЕСЕЛОВА Владислава, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій, викладач кафедри 

кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, капітан поліції 

 

Нормативно правові акти, які регулюють режим секретності в умовах 

воєнного стану  

ЮРИКОВ Віталій, курсант 1-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції  

Науковий керівник: КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Особиста безпека поліцейського в умовах воєнного стану 

АБУСОВА Крістіна, курсантка 1-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: КРАСНОЩОК Андрій, доцент кафедри спеціальних 

дисциплін та професійної підготовки факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Особливості досудового розслідування під час воєнного стану 

ГРУШЕВА Діана, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ЛИТВИНЕНКО Ольга, старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально- 
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наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», майор поліції 

 

Особливості застосування запобіжних заходів в умовах 

ЯКОБЧУК Яна, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ГОРОДЕЦЬКА Марина, завідувачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, доцент, 

кандидатка юридичних наук, підполковник поліції 

 

Особливості провадження обшуку в умовах воєнного стану 

ГАЙДАР Ірина, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ГОРОДЕЦЬКА Марина, завідувачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, доцент, 

кандидатка юридичних наук, підполковник поліції 

 

Особливості розслідування кримінальних правопорушень в умовах 

військового стану 

КОЛОТ Сергій, курсант 2-го курсу факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції  

Науковий керівник: КОТОВА Вікторія, завідувачка кафедри кримінального 

процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, майор поліції, кандидат юридичних наук 

 

Поліція Донеччини, як суб’єкт відсічі збройної агресії рф 

ЯКОВЛЕВА Тетяна, ад’юнкт аспірантури Донецького державного 

університету внутрішніх справ, майор поліції 

 

Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності 

ВНУКОВ Іван, курсант 2-го курсу факультету № 3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-

розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Предмет відання прокурора у кримінальному провадженні в умовах 

воєнного стану 

ДОРОШЕНКО Тетяна, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 
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Науковий керівник: ГОРОДЕЦЬКА Марина, завідувачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, доцент, 

кандидатка юридичних наук, підполковник поліції 

 

Проблемні аспекти спеціального досудового розслідування в умовах 

воєнного стану 

РОМАНЕНКО Євгеній, курсант 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ЛИТВИНЕНКО Ольга, старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», майор поліції 

 

Сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту 

СОЛОШАК Богдан, курсант 2-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ЛИТВИНЕНКО Ольга, старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», майор поліції 

 

Формування конфліктостійкості майбутніх поліцейських 

СВИРИДОВ Олександр, курсант 2-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: МУХІНА Галина, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Формування цінностей курсантської молоді у кризовому просторі 

АФАНАС’ЄВА Дар’я, курсантка 2-го курса факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: МУХІНА Галина, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Міжнародні злочини під час воєнних подій в Україні 

АНДРІЯШЕВСЬКИЙ Артур, студент 2-го курсу факультету № 2 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ 

Науковий керівник: СКЛЯР Надія, доцент кафедри державно-правових 

дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту 
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Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Щодо аналізу складу кримінального правопорушення диверсія 

ОМАРОВА Кристина, курсантка 1-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ЛИТВИНЕНКО Ольга, старша викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально 

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», майор поліції 

 

Щодо перспектив використання поліграфу в умовах воєнного стану 

ДЖАНТІМІРОВ Марк, курсант 1-го курсу факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: ВОЛОБОЄВ Артур, старший викладач кафедри 

оперативно-розшукової та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, доктор філософії за спеціальністю 081 

«Право» 

 

Щодо підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції в умовах 

воєнного або надзвичайного стану 

КОВАЛЬОВА Ольга, завідувачка кафедри оперативно-розшукової діяльності 

та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Психологічні методи розуміння поведінки правопорушника в оперативно-

розшуковій діяльності 

МИРОШНІЧЕНКО Анна, курсантка 2-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ГУРСЬКИЙ Віктор, завідувач кафедри тактико 

спеціальної підготовки факультету № 2 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 

СЕКЦІЯ № 2 «Захист прав людини та громадянина» 

 

Антропологічні базові потреби як підґрунтя філософії прав людини 

ЧЕРЕПАШИНСЬКА-ЖУКОВА Поліна, курсантка 1-го курсу факультету 

№ 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: НІКОЛЕНКО Ксенія, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат філософських наук 
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Гарантії додержання конституційних прав осіб, щодо яких проводять 

негласні слідчі (розшукові) дії в умовах воєнного стану 

ВОЛОБОЄВ Артур, старший викладач кафедри оперативно-розшукової 

діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор філософії за спеціальністю 081 «Право» 

 

Додержання поліцейськими прав людини та громадянина в умовах 

воєнного стану 

КОЛОТ Сергій, курсант 2-го курсу факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій, викладач кафедри 

кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, капітан поліції 

 

Деякі питання забезпечення прав і свобод осіб, що вчинили 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, в умовах воєнного стану 

НОВІКОВ ОЛЕГ, асистент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу 

кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України 
 

Додержання поліцейськими прав людини та громадянина в умовах 

воєнного стану 

КОЛОТ Сергій, курсант 2-го курсу факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, рядовий поліції 

Науковий керівник: КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій, викладач кафедри 

кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, капітан поліції 
 

Дотримання прав людини в умовах воєнного стану 

ЧОРНОМАЗ Валерія, курсантка 1-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції              

Науковий керівник: НОСЕВИЧ Надія, завідувачка кафедри правоохоронної 

діяльності та поліцеїстики факультету № 1 Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, підполковник поліції 
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Женевська конвенція як запорука дотримання норм міжнародного 

гуманітарного права 

РЕМІНСЬКА Єлізавета, курсантка 3-го курсу факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, рядова поліції 

Науковий керівник: ГРАНКІНА Валентина, викладачка кафедри 

організації досудового розслідування факультету № 1 Криворізького навчально 

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ 
 

Забезпечення прав дитини на освіту в умовах воєнного стану 

ГРИШАНОВА Олеся, курсантка 2-го курсу факультету № 2 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: МЕРДОВА Ольга, завідувачка кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
 

Забезпечення прав засуджених та осіб взятих під варту в органах та 

установах виконання покарань в умовах воєнного стану 

БОРКО Ірина, здобувачка вищої освіти Академії Державної пенітенціарної 

служби 

Науковий керівник: ДЕНИСЕНКО Катерина, доцентка кафедри 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії 

Державної пенітенціарної служби, кандидат наук з державного управління, доцент 

 

Залучення перекладача у кримінальному процесі, як одна з гарантій 

дотримання права людини на захист: практика ВС та ЄСПЛ 

ГУРБАНОВА Наргіз, студентка 1-го курсу магістратури факультету 

адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник: СЛІНЬКО Дмитро, доцент кафедри кримінально-

правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, доктор 

юридичних наук 

 

Захист прав людини в умовах воєнного стану 

ТРЕТЬЯК Оксана, курсантка 2-го курсу факультету № 2 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: БУГА Ганна, начальник відділу організації наукової 

роботи Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Захист прав маломобільних груп населення: світовий та вітчизняний 

досвід 

КОСТЕЦЬКА Людмила, студентка 2-го курсу факультету № 2 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету 

внутрішніх справ 
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Науковий керівник: ДАЦЮК Тетяна, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат історичних наук, доцент 

 

Організація праці найманих працівників у період воєнного стану 

ЧЕРНІЙ Антон, студент 4-го курсу факультету № 2 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ 

Науковий керівник: УСТІНОВА-БОЙЧЕНКО Ганна, доцентка кафедри 

цивільного та господарського права факультету № 2 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Особливості трудового законодавства під час дії правового режиму 

воєнного стану 

АФАНАС’ЄВА Дар’я, курсантка 2-го курса факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій, викладач кафедри 

кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, капітан поліції 

 

Права внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану  

СУПЛІК Ганна, студентка 3-го курсу факультету № 4 Донецького 

державного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник:  БОНДАРЕНКО Ольга, доцентка кафедри цивільного, 

трудового права  та права соціального забезпечення факультету № 4 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Права і свободи громадян в умовах воєнного стану 

ТРЕТЬЯК Катерина, курсантка 2-го курсу факультету № 2 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: БУГА Ганна, начальник відділу організації наукової 

роботи Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Права людини – найвища суспільна цінність 

МУЛЯРЧИК Алевтина, студентка 1-го курсу факультету № 2 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ 

Науковий керівник: ТИТАРЕНКО Оксана, доцентка кафедри соціально-

гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 1 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат історичних наук, доцент 
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Правова охорона та захист прав дітей під час воєнного стану в Україні 

ШУРДА Вікторія, студентка 3-го курсу факультету № 4 Донецького 

державного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник:  БОНДАРЕНКО Ольга, доцентка кафедри цивільного, 

трудового права  та права соціального забезпечення факультету № 4 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Реєстрація шлюбу під час війни 

ЛОПУШЕНКО Ганна, студентка 4-го курсу факультету № 2 Криворізького 

навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх 

справ 

Науковий керівник: УСТІНОВА-БОЙЧЕНКО Ганна, доцентка кафедри 

цивільного та господарського права факультету № 2 Криворізького навчально-

наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Роль держави у соціальному захисті населення 

ДЕРБАЛЬ Неоніла, курсанта 1-го курсу факультету № 1 Донецького 

державного університету внутрішніх справ, рядова поліції 

Науковий керівник: КНЯЗЬКОВА Любов, доцентка кафедри загально-

правових дисциплін факультету № 1 Донецького державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 


