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ОЛЬГА
КОВАЛЬОВА
Голова Наукового товариства студентів, курсантів, 
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У 2021-2022 РОЦІ ПРОВЕДЕНО
7 ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА



НАУКОВЕ 
ТОВАРИСТВО
налічує 18 представників 
та представниць кафедр, 
аспіранток та молодих вчених
понад 124 членів та членкінь



НАШІ ПЕРЕМОГИ
Вперше  6 переможців першого туру 
конкурсу наукових робіт здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти закладів вищої освіти, що належать 
до сфери управління Міністерства 
внутрішніх справ України;

курсант факультету № 2

курсант факультету № 4

курсант факультету № 1

курсант факультету № 1

курсант факультету № 4

курсант факультету № 1



Вперше проведено курсантсько-студентський круглий стіл 
«Розвиток молодіжної науки в умовах воєнного стану» на 
рівні МВС України, за результатами якого видано збірник тез 
доповідей;



У ДонДУВС вперше проведено конкурс «Кращий керівник 
науково-дослідного гуртка курсантів та студентів Донецького 
державного університету внутрішніх справ – 2022»

Переможнецею визначено керівника гуртка кафедри 
адміністративно-правових дисциплін ДонДУВС кандидата 
юридичних наук, доцента Ганну БУГУ.



У ДонДУВС вперше проведено конкурс
«Кращий курсант (студент) – науковець»

Переможцем визначено курсанта 3 курсу
факультету № 1 ДонДУВС – Микиту НОВІКА.



Спільно з кафедрою соціально-
гуманітарних дисциплін 
факультету № 1 проведено 
Всеукраїнський молодіжний форум 
«Україна єдина! Разом ми непереможні!»



Члени Наукового товариства прийняли участь у понад 150 наукових заходах, серед яких конкурси, 
круглі столи, конференції тощо.

Опубліковано наукових статей та тез більше 56.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 1

Кафедра кримінального процесу та криміналістики факультету № 1

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3

Кафедра адміністративно-правових дисциплін факультет № 2

Кафедра цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультет № 4

Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультет № 2

Кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ

Кафедра організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ

Кафедра державно-правових дисциплін факультету № 2 КННІ

Кафедра кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ

Кафедра цивільного та господарського права факультету № 2 КННІ

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ 
(КОНФЕРЕНЦІЯХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ) ГУРТКІВЦІВ





ВІТВІЦЬКИЙ
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

полковник поліції
РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ



НАЗИМКО
ЄГОР СЕРГІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

майор поліції
ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ



ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

• 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.
• Налагодження міжнародної співпраці з Науковими товариствами інших держав.
• Прийняти участь у конкурсі грантів.



МОЖЛИВОСТІ

Розвинути свої здібності та комунікаційні навички

Спілкуватися із досвідченими спеціалістами та 
науковцями та працювати разом із ними

Випробувати та вдосконалити себе.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


