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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

08 лютого 2021 року 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  

м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, Донецький державний університет внутрішніх 

справ 

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21, Криворізький навчально-науковий 

інститут ДонДУВС 

 

 

 

 

   11.00-11.15 

 

Відкриття конференції.  

 

Вітальне слово Вітвіцького Сергія Сергійовича - 

ректора Донецького державного університету 

внутрішніх справ, Заслуженого юриста України, 

доктора юридичних наук, професора, полковника 

поліції.  

 

 

   11.15-11.30 

 

Фотографування  

 

 

   11.30-12.30 

 

Пленарне засідання 

 

Модератор Назимко Єгор Сергійович - перший 

проректор Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник, майор поліції. 

 

 

   12.30-13.00 

 

Нагородження 

 

 

 

 РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:   виступи на пленарному засіданні – до 10 хвилин 

 

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Привітання Вітвіцького Сергія Сергійовича – ректора Донецького 

державного університету внутрішніх справ, Заслуженого юриста України, 

доктора юридичних наук, професора, полковника поліції.  

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Виконання критеріїв підтвердження статусу національного закладу 

вищої освіти: завдання з НДР колективу Донецького державного 

університету внутрішніх справ на 2022 рік 

Назимко Єгор Сергійович - перший проректор Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, майор поліції 

 

 

Організація наукових досліджень в Криворізькому навчально-

науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх 

справ: стан і розвиток. 

Шапарь Артем Олександрович – заступник директора з освітньої та 

науково-дослідної діяльності Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, майор поліції. 

 

 

Наукова діяльність як невід'ємна складова освітнього процесу: досвід 

роботи керівника науково-дослідного гуртка курсантів та студентів. 

Буга Ганна Сергіівна – доцентка кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

 

 

Становлення і розвиток науковців в ад'юнктурі Донецького 

державного університету внутрішніх справ: бачення здобувача. 

Потоцький Мирослав – член Координаційної ради Наукового 

товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих 

вчених Донецького державного університету внутрішніх справ, ад'юнкт 4 

курсу, лейтенант поліції. 
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НАГОРОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ  

ЗА КРАЩІ НАУКОВІ ПОКАЗНИКИ У 2021 РОЦІ 

І. За високі наукові досягнення та якісну організацію наукової діяльності 

дипломами нагороджуються КРАЩІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ: 

 Дипломом ІІІ ступеня: колектив кафедри оперативно-розшукової 

діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 Донецького державного 

університету внутрішніх справ, завідувач кафедри Ольга Ковальова; 

Дипломом ІІ ступеня: колектив кафедри кримінально-правових 

дисциплін факультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх справ, завідувач кафедри 

Дмитро Пилипенко; 

Дипломом І ступеня: колектив кафедри адміністративно-правових 

дисциплін факультету №2 Донецького державного університету внутрішніх 

справ, завідувач кафедри Ольга Мердова. 

 

ІІ. За високі показники та активну участь у науковій діяльності 

грамотами, дипломами та грошовими преміями нагороджуються КРАЩІ 

НАУКОВЦІ УНІВЕРСИТЕТУ: 

- Грамотою та грошовою премією: Дмитро Пилипенко, завідувач 

кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ, 

кандидат юридичних наук; 

- Дипломом ІІІ ступеня та грошовою премією: Олександра Когут, 

доцентка кафедри соціально-гуманітарних та загально-правових 

дисциплін факультету № 1 КННІ, докторка психологічних наук;  

- Дипломом ІІ ступеня та грошовою премією: Людмила Ніколенко, 

завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної 

безпеки факультету № 4, докторка юридичних наук, професорка; 

- Дипломом І ступеня: Сергій Вітвицький, ректор Донецького 

державного університету внутрішніх справ, Заслужений юрист 

України, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції. 
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ІІІ. За високі показники та активну участь у науковій діяльності 

грамотами, дипломами та грошовими преміями нагороджуються КРАЩІ 

МОЛОДІ ВЧЕНІ УНІВЕРСИТЕТУ: 

- Грамотою та грошовою премією: Олександра Северінова, доцентка 

кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління 

факультету № 4, докторка юридичних наук, доцентка; 

- Дипломом ІІІ ступеня та грошовою премією: Наталя Іванюта, 

завідувачка кафедри цивільного, трудового права та права соціального 

забезпечення факультету № 4, докторка юридичних наук, професорка; 

- Дипломом ІІ ступеня та грошовою премією: Тимур Лоскутов, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 

КННІ, доктор юридичних наук, професор; 

- Дипломом І ступеня: Єгор Назимко, перший проректор Донецького 

державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, майор поліції. 

 

 IV. За високі показники у науковій діяльності дипломами нагороджуються 

КРАЩІ СТУДЕНТИ  ТА КУРСАНТИ ФАКУЛЬТЕТІВ: 

- Владислава Веселова, курсантка 306 навчального взводу факультету 

№ 1; 

- Олеся Гришанова, курсантка 210 навчального взводу факультету № 2;  

- Тетяна Яковенко, студентка 2 курсу навчальної групи 215/20-(Г)-К 

факультету № 4; 

- Дар’я Кобець, студентка 3 курсу навчальної групи 313/19(ПД)-К 

факультету № 2 КННІ ДонДУВС; 

- Євгеній Романенко, курсант 3 курсу навчальної групи 301/19-(П)-Б 

факультету № 1 КННІ ДонДУВС. 
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V. За зайняте 1 місце Конкурсу наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до 

сфери управління Міністерства внутрішніх справ України грамотами 

нагороджуються: 

- в номінації «Адміністративно-правові науки»: Богдан Яровець, 

курсант 207 навчального взводу факультету № 2 ДонДУВС; 

- в номінації «Інформаційні технології та кібербезпека»: Микита 

Новік, курсант 306 навчального взводу факультету № 1 ДонДУВС; 

- в номінації «Конституційне та міжнародне право»: Вікторія 

Іванова, студентка 215 навчальної групи факультету № 4 ДонДУВС; 

- в номінації «Кримінальний процес, криміналістика та судова 

експертиза»: Віталій Приляп, курсант 306 навчального взводу 

факультету № 1 ДонДУВС; 

- в номінації «Кримінальне право та кримінологія»: Владислава 

Веселова, курсантка 306 навчального взводу факультету №  1 

ДонДУВС; 

- в номінації «Соціально-гуманітарні науки»: Олеся Гришанова, 

курсантка 210 навчального взводу факультету № 2 ДонДУВС; 

- в номінації «Цивільно-правові та господарсько-правові науки»: 

Вікторія Тимофеєва, студентка 316 навчальної групи факультету № 3 

ДонДУВС; 

- в номінації «Теорія та історія держави і права, історія політичних і 

правових учень, філософія права»: Маргарита Бабкіна, курсантка 

101 навчального взводу, факультету № 1 ДонДУВС; 

- в номінації «Економічні науки та фінанси»: Дмитро Барон, студент 

311/19(П)-К навчальної групи факультету № 2 КННІ ДонДУВС; 

- в номінації «Тактико-спеціальна та службова бойова підготовка»: 

Дар’я Любчич, курсантка 204/20(ПД)-Б навчального взводу факультету 

№ 1 КННІ ДонДУВС; 

- в номінації «Психологічне забезпечення»: Елеонора Строганова, 

студентка 311/19 навчальної групи факультету № 2 КННІ ДонДУВС. 


