
Звіт 

наукового товариства за ІІ семестр 2017/2018 навчальний рік 

 

Відповідно до Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік, Планів роботи ННІ №1 

НАВС на 2016/2017, 2017/2018 навчальні роки та позапланово науково-

педагогічними працівниками інституту за участю членів наукового товариства 

впродовж  2018 року проведено   21 захід наукового характеру: 

1 підсумкова науково-теоретична конференція наукового товариства 

здобувачів;  

2 науково-практичні конференції; 

1 науково-методичний семінар; 

1 науковий семінар; 

2 науково-практичні семінари; 

1 науково-теоретичні семінари; 

1 міжвузівський круглий стіл;  

3 круглих столів;  

2 інститутських вікторин; 

1 тренінгових занять; 

3 тематичні зустрічі з відомими людьми;  

9 зустрічей з працівниками практичних підрозділів Національної 

поліції та творчими людьми. 

 

Участь у міжвузівських наукових заходах 

 

14-15 лютого здобувачі інституту Бакалінський С.О., Бакалієць А.О. та 

Мараховська Т.О. взяли участь у ІІ  Всеукраїнському студентському турнірі з 

філософії, який відбувся на базі Істороко-філософського факультету Київського 

університету ім. Бориса Грінченка. 

У лютому старшим науковим співробітником наукової лабораторії з 

проблем кримінальної поліції Крижною В.В. здійснено наукове керівництво та 

направлено наукову статтю здобувача вищої освіти 3-го курсу 305 навчальної 

групи навчально-наукового інституту № 1 Запорожець Анастасії Костянтинівни 

на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, присвяченого 100-

річчю першого Курултаю кримськотатарського народу на тему: «Роль вищого 

представницького повноважного органа кримськотатарського народу в 

перспективі повернення Криму до України». 

2-4 березня курсант 4-го курсу Буртак Артем та курсант 3-го курсу  

Перушко Максим, студент 2-го курсу Приймак Катерина та курсант 3-го курсу 

Запорожець Анастасія стали учасниками Національної олімпіади юридичних 

клінік з консультування клієнтів – 2018, яка відбулась на базі Університету 

державної фіскальної служби України в м. Ірпінь. Члени юридичної клініки 

«Захист» Приймак Катерина і Запорожець Анастасія вийшли у фінал.  



У березні здійснено наукове керівництво старшим науковим 

співробітником наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції Бурак М.В. 

здійснено наукове керівництво, щодо підготовки тез здобувачем вищої освіти 3 

курсу 307 навчальної групи ННІ № 1 НАВС рядовим поліції Сарат А.О. на VIII 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію за тему: «Неефективність 

механізму соціальних трансфертів як загроза національній безпеці України». 

У ІХ  Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових 

робіт за темою «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України 

очима майбутніх правоохоронців», який проходив у квітні на базі Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

взяли участь 7 здобувачів вищої освіти (Запорожець А.К.. Лесик Я. В., 

Лук’яненко Л.О.. Острик Г.В., Солтис О.В., Шевчук Д.О.), які нагороджені 

сертифікатами учасників, а курсант 3-го курсу Оксана Торбич здобула диплом 

І ступеня. 

21 квітня участь курсантів  Перушко М.О., курсант 3-го курсу та Буртак 

А.В., курсант 4-го курсу в ІІ Всеукраїнському дебатному турнірі з цивільного 

права і процесу «Майстерність судової промови», що відбулася в м. Вінниця на 

базі Апеляційного суду Вінницької області.  

25-26 квітня участь команди НАВС у складі курсантів ННІ № 1 Перушко і 

Мурзо у 5-му Міжнародному саміті «Перспективи збереження і розвитку 

демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення 

глобалізаційних викликів», який відбув ся на базі Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

У VI Міжвузівській олімпіаді з іноземних мов серед закладів вищої освіти 

сектору безпеки України, яка відбулася 19 квітня 2018 року у Національній 

академії СБУ отримала перемогу курсант 2-го курсу Бабенко Ю.С.  

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з політології, що відбувся в 

Національному університеті «Одеська юридична академія», що відбулася 17-18 

травня, брали  участь студенти Приймак К. В., Швець Ю.В., Артеменко О.І.  

У Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів та студентів закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, що відбувся 20 квітня 2018 року в 

Львівському державному університеті внутрішніх справ, курсант 4-го курсу 

Ірина Кундельська, під науковим керівництвом Михайла Маркова, 

отримала диплом ІІІ ступеня за наукову роботу у номінації «Оперативно-

розшукова діяльність  і спеціальна техніка».  

На ІХ Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових 

праць «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима 

майбутніх правоохоронців», який проходив у квітні 2018 року в Національній 

академії Державної прикордонної служи України імені Богдана Хмельницького, 

отримала перше місце староста наукового гуртка «ОРД», курсант 3-го курсу 

Оксана Торбич. 

 Учасник І Міжнародної українсько-польської науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми правотворення: досвід України та Польщі», яка 

проходила 13 квітня 2018 року у Рівненському інституті Київського університету 

права Національної академії наук України.  



 

 Успішно пройшла навчання в «Школі жіночого політичного лідерства». 

Яна Лесик. 

 Фіналіст Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 

Яцика, що відбувся 17 лютого 2018 року курсант 402 навчальної групи Юлія 

Совтан. 

У червні курсант 3-го курсу Євгенія Мурзо за рішенням конкурсної комісії 

II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною 

мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного 

профілю, секція «Політологія і право» нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня. 

Участь у загально академічних наукових заходах 

 

У першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 

та навчальних дисциплін у 2018 році взяли участь понад 200 здобувачів ступеню 

вищої освіти ННІ №1, серед переможців 24 здобувачі інституту:  

І місце з навчальної дисципліни «Історія України» – здобувач ступеню 

вищої освіти бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Гайдай Дмитро Олександрович;  

ІІ місце з навчальної дисципліни «Історія України» – здобувач ступеню 

вищої освіти бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 1-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Єрмак Василь Володимирович; 

І місце з навчальних дисциплін «Філософія та релігієзнавство» – здобувач 

ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 081 

«Право») 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Бакалінський 

Станіслав Олександрович; 

ІІ місце з навчальних дисциплін «Філософія та релігієзнавство» – здобувач 

ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 081 

«Право») 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Балаклієць Аліна 

Олександрівна; 

ІІ місце з навчальних дисциплін «Філософія та релігієзнавство» – здобувач 

ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 081 

«Право») 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Мараховська Олена 

Миколаївна; 

І місце зі спеціальності «Психологія» - здобувач ступеню вищої освіти 

бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» з числа 

цивільних осіб) 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Заболоцький 

Павло Валентинович; 

ІІ місце зі спеціальності «Психологія» – здобувач ступеню вищої освіти 

бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» з числа 

цивільних осіб) 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Степанчук 

Дар’я Михайлівна; 

І місце з дисципліни «Українська мова» – здобувач вищої освіти ступеню 

бакалавра (підготовка кадрів для органів досудового розслідування Національної 



поліції України за спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Бабенко Юлія Сергіївна; 

ІІ місце навчальної дисципліни «Англійська мова» – здобувач вищої освіти 

ступеню бакалавра (підготовка кадрів для органів досудового розслідування 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 1-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Жаркіх Олександр Олександрович; 

І місце з навчальної дисципліни «Міжнародне право (публічне, приватне)» 

– здобувач ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за 

спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу навчально-наукового інституту № 1 

Таратінов Дмитро Ігорович; 

ІІ місце з навчальної дисципліни «Міжнародне право (публічне, приватне)» 

– здобувач ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за 

спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу навчально-наукового інституту № 1 

Трохимчук Ігор Олегович; 

ІІ місце з навчальної дисципліни «Міжнародне право (публічне, приватне)» 

– здобувач ступеню вищої освіти бакалавра (підготовка фахівців за 

спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу навчально-наукового інституту № 1 

Скорик Аліна Олександрівна; 

ІІ місце з навчальної дисципліни «Політологія»– здобувач ступеню вищої 

освіти бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Швець Юлія Володимирівна; 

ІІІ місце з навчальної дисципліни «Політологія»– здобувач ступеню вищої 

освіти бакалавра (підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право») 2-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Приймак Катерина Володимирівна; 

І місце з навчальної дисципліни «Кримінальне право» – здобувач ступеню 

вищої освіти бакалавра (підготовка кадрів для органів досудового розслідування 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 4-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Бондаренко Оксана Миколаївна; 

І місце з навчальної дисципліни «Кримінальне право»  – здобувач ступеню 

вищої освіти бакалавра (підготовка кадрів для органів досудового розслідування 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 4-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Литвинова Олександра Олегівна. 

І місце з навчальної дисципліни «Педагогіка» – здобувач вищої освіти 

ступеню бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 4-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Кундельська Ірина Сергіївна.  

І місце з навчальної дисципліни «Психологія» – здобувач ступеню вищої 

освіти магістра (підготовка кадрів для органів досудового розслідування 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») 1-го курсу 

навчально-наукового інституту № 1 Розовик Ірина Валентинівна; 

І місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої освіти 

бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної 

поліції України за спеціальністю 081 «Право») 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Шакотько Катерина Віталіївна; 

І місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої освіти 

магістра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної 



поліції України за спеціальністю 081 «Право») навчально-наукового інституту № 

1 Гвоздюк Віталій Валерійович; 

ІІ місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої освіти 

бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної 

поліції України за спеціальністю 081 «Право») 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Король Марина Геннадіївна; 

ІІ місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої освіти 

бакалавра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції Національної 

поліції України за спеціальністю 081 «Право») 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 1 Лесик Яна Владиславівна; 

ІІІ місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої 

освіти магістра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») навчально-

наукового інституту № 1 Кравчук Діана Сергіївна; 

ІІІ місце зі спеціальності «Правознавство» – здобувач ступеню вищої 

освіти магістра (підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України за спеціальністю 081 «Право») навчально-

наукового інституту № 1 Синоверський Андрій Іванович. 

 

19 травня у загальноакадемічній підсумковій науково-теоретичній 

конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Стратегія розвитку 

правової системи в умовах Євроїнтеграції» взяли участь 76 наукових робіт 

здобувачів інституту, серед яких 40 здобули переможні місця: 

4-й курс: Буртак А.В., Семижон А.В., Кучер Ю.О., Лозовой Р.М., Гапон 

К.А., Бондаренко О.М., Литвинова О.О., Філоненко В.В., Серкіз В.Б.;  

3-й курс: Мурзо Є.О., Хмилівська Ю.В., Лесик Я.В., Слободянюк М.М., 

Солтис О.В., Баштова О.Г.,  Шевчук Д.О., Шимків А.Л., Лук’яненко Л.О., 

Запорожець А.К., Король М.Г.;    

2-й курс: Паламарчук І.І., Дудко А.Г.; 

1-й курс: Єрмак В.В, Супрунчук О.О., Тітаренко К.І., Тарасенко С.В., 

Глушкова Г.В., Горюшкіна А.І.; 

магістри: Розовик І В.;  

студенти: Приймак К.В., Денисенко С.О., Андріященко Ю.В., Заболоцький 

П.В., Степанчук Д.М.,  Лубчук Н.П. 

 

Також хотілося би відмітити інших активних членів кафедрального 

наукового гуртка «ОРД», курсантів третього та четвертого курсів: Ольгу Солтис, 

Лілію Лук’яненко, Марину Резніченко, Родіона Лозового, Христину Падурар, 

Ірину Мельник та інших, які не тільки на високому рівні проявили себе в 

науковій діяльності, а й в освітньому процесі та громадському житті також. 

 

Наукові заходи проведені на базі ННІ №1 та відділу спеціальної  

та фізичної підготовки за участю здобувачів інституту 

 

 

1. 27 лютого о 15:00 в л.з. № 1 відділу спеціальної та фізичної 

підготовки проведення науково-педагогічними працівниками кафедри 



досудового розслідування науково-практичної конференції «Використання 

спеціальних знань у кримінальному провадженні» за участю здобувачів вищої 

освіти 2-го курсу.  

2. 06.03.2018 р. - 15.03.2018 р.  у ННІ № 1 організовано та проведено 

Шевченківські дні з нагоди 204-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря, 

зокрема, конкурс читців поезій Т.Г. Шевченка. Переможцями цього конкурсу 

стали: Сарібекін Юлія (ВСФП), Лисичук Наталія (ННІ № 1), Самборська Марина 

(ННІ № 1). 

3. 26 березня о 09:30 на базі відділу спеціальної та фізичної підготовки 

проведення науково-педагогічними працівниками кафедри досудового 

розслідування ННІ №1 робочої зустрічі старшого детектива НАБУ Романом 

Войтюком з курсантами 2-го курсу щодо повноважень детектива НАБУ як 

органу досудового розслідування.  

4. 28 березня з 16:00 в л.з. №1 проведення членами наукового 

товариства за участю голови громадської організації «Національний рух «За 

трансплантацію» Юрієм Андрєєвим та колишнім представником України в 

Комітеті експертів Ради Європи проти торгівлі органами, тканинами та 

клітинами людини Олексієм Ілляшенко круглого столу «Торгівля людьми і 

людськими органами» присвяченого Міжнародному дню пам’яті жертв рабства 

та трансатлантичної работоргівлі.  

5. 27 березня о 15:00 в л.з. № 1 проведення старшим науковим 

співробітником відділу забезпечення навчального процесу спільно з 

працівниками відділу організації науково-дослідної роботи НАВС науково-

методичного семінару «Особливості організації науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти» для курсантів 3-го курсу та студентів інституту.  

6. 14 березня о 16:00 в ауд. № 141 проведення завідувачем кафедри 

конституційного права та прав людини НАВС, керівником юридичної клініки 

«Захист» Цюприк Н.О. спільно з науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами ННІ №1 круглого столу «Гендерна політика в розрізі зарубіжного 

та національного законодавства», на виконання Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».  

7. 19 квітня, з метою підбиття підсумків наукової діяльності здобувачів 

інституту, проведено підсумкову науково-теоретичну конференцію наукового 

товариства здобувачів вищої освіти «Євроінтеграційні процеси в Україні: 

вдосконалення законодавства та правозастосування» за участю авторитетних 

фахівців, науковців, викладачів (380 здобувачів). Видано програму і збірник тез 

(399 с.). 

 Під час конференції працювало 10 секцій з різних дисциплін. На пленарному 

засіданні виступили гості заходу: Жидков Валерій Леонідович – детектив 

Національного антикорупційного бюро України, аспірант наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ; 

Свиридюк Наталія Петрівна – заступник завідувача Науково-дослідної 

лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності 

Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук, 

доцент. На конкурс  здобувачами вищої освіти інституту підготовлено 170 



наукових робіт. За  результатами засідання конкурсної комісії отримали перемогу 

_____ здобувачів: 

Секція 1 «Кримінології та кримінально-виконавчого права, «Кримінального 

права» (8 наукових робіт): І місце – Король Марина Геннадіївна, науковий 

керівник Миронюк Т.В.; ІІ місце – Дудко Анастасія Геннадіївна, науковий 

керівник Крутевич М.М.; ІІІ місце – Запорожець Анастасія Костянтинівна, 

науковий керівник  Миронюк Т.В.; ІІІ місце – Борових Діана Олександрівна; 

Секція 2 «Криміналістики та судової медицини» (22 наукові роботи): І місце – 

Баштова Ольга Григорівна, науковий керівник Патик Л.Л.; І місце – Мурзо Євгенія 

Олександрівна, науковий керівник Кононенко Н.О.; ІІ місце – Іваненко Лілія 

Олександрівна, науковий керівник Патик Л.Л.; ІІ місце – Бакал Анастасія 

Андріївна, науковий керівник Семенов В.В.; ІІІ місце – Гаріян Інна 

Володимирівна, науковий керівник Кононенко Н.О.; 

 Секція 3 «Адміністративного права і процесу», «Конституційного права та прав 

людини», «Адміністративної діяльності» (23 наукові роботи): І  місце – Подакін 

Дмитро Ігорович, науковий керівник Лук’янець В.С.; І місце Дмитренко Аліна 

Олександрівна; ІІ місце – Павличенко Ірина Богданівна, науковий керівник Басс 

В.О. ; ІІ місце – Дудко Анастасія Геннадіївна, науковий керівник Стрельченко 

О.Г.; ІІІ місце – Мирончук Юлія Валентинівна, науковий керівник Білик В.М.;  ІІІ 

– Баштова Ольга Григорівна, науковий керівник Білик В.М.;   

 Секція  4  «Фінансової безпеки та фінансового розслідування»,«Фінансового 

права та фіскального адміністрування»,  «Цивільного права і процесу» (10 наукових 

робіт): І місце – Тарасенко Станіслав Володимирович, науковий керівник 

Островерх Л.Л.; ІІ місце – Тітаренко Катерина Ігорівна, науковий керівник 

Островерх Л.Л.; ІІІ місце – Робейко Оксана Ігорівна, науковий керівник Островерх 

Л.Л.; 

 Секція 5 «Оперативно-розшукової діяльності» (23 наукові роботи): І місце – 

Лесик Яна Владиславівна, науковий керівник Марков М.М.; І місце – Лук’яненко 

Лілія Олександрівна, науковий керівник Марков М.М.; ІІ місце –  Шимків 

Анастасія Любомирівна, науковий керівник Ємець О.М.; ІІ місце –  Солтис Ольга 

Василівна, науковий керівник Марков М.М.; ІІІ місце – Падурар Крістіна 

Андріївна, науковий керівник Марков М.М.; ІІІ місце – Шевчук Дмитро 

Олександрович, науковий керівник Марков М.М.; 

 Секція 6 «Досудового розслідування» (24 наукові роботи): І місце –  

Фещенко Лілія Михайлівна, науковий керівник Моргун Н.С.; І місце – Приймак 

Катерина Володимирівна, науковий керівник Симчук А.С.; ІІ місце – Замкова 

Ірина Олександрівна, науковий керівник Моргун Н.С.; ІІ місце –  Пилявець Інна 

Олександрівна,  науковий керівник Моргун Н.С.; ІІІ місце – Кудренко Світлана 

Віталіївна, науковий керівник Зарубей В.В.; ІІІ місце – Бєдна Анжеліка 

Володимирівна,  науковий керівник Зарубей В.В.; 

 Секція 7  «Кримінального процесу» (17 наукових робіт): І місце – Баштова 

Ольга Григорівна, науковий керівник Хабло О.Ю.;  І місце – Солтис Ольга 

Василівна, науковий керівник Мельник О.В.; ІІ місце – Слободянюк Максим 

Миколайович, науковий керівник Рожнова В.В.;  ІІ місце – Бережна Ангастасія 

Андріївна, науковий керівник Мельник О.В.;  ІІІ місце – Лещинська Анна 

Русланівна, науковий керівник Римарчук О. В.;  ІІІ місце – Васюта Юлія 

Володимирівна, науковий керівник Мельник О.В.;   



Секція 8 «Історії держави та права». «Юридичного документознавства» (7 

наукових робіт): І місце – Трохименко Катерина Вікторівна, науковий керівник 

Лощинська Н.В.; ІІ місце – Глушкова Анна Вадимівна, науковий керівник Усачова 

К.С.; ІІІ місце – Супрунчук Олег Олександрович, науковий керівник Шкуратенко 

О.В.; 

 Секція 9 «Філософії права та юридичного логіки» (15 наукових робіт): І 

місце – Розовик Ірина Валентинівна, науковий керівник Шевчук Р.М.; І місце – 

Горюшкіна Анастасія Ігорівна, науковий керівник Носенко О.В.; ІІ місце – Єрмак 

Василь Володимирович, науковий керівник Носенко О.В.; ІІІ місце – Слюсар 

Людмила Євгенівна, науковий керівник РоговенкоМ.М.; 

Секція 10 «Тактико-спеціальної підготовки» «інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки» (22 наукові роботи): І місце – Запорожець Анастасія 

Костянтинівна, науковий керівник Красіков О.М.; І місце – Гаращенко Юлія 

Сергіївна, науковий керівник Мельников І.М.; ІІ місце – Торбич Оксана Ігорівна, 

науковий керівник Красіков О.М.; ІІ місце – Хмилівська Юлія Вікторівна, 

науковий керівник Чукаєва А.В.; ІІІ місце – Солтис Ольга Василівна, науковий 

керівник Красіков О.М.; ІІІ місце – Солтис Ольга Василівна, науковий керівник 

Ігнатушко Ю.І. 

 

8. 11 травня о 12:00 в ауд. № 141 проведення науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами ННІ №1 спільно з членами наукового товариства 

Національного університету державної податкової служби України та  

міжвузівського круглого столу «Наука і молодь: перспективи розвитку сучасної 

української науки». Відповідальні: Власенко В.П., Калиновський О.В., Цюприк 

Н.О.; 

9. 16 травня о 15:00 в л.з. №1 проведення науково-педагогічними 

працівниками кафедр ННІ №1 за участю оперуповноваженого Управління 

карного розшуку ГУНП України Михайла Степанюка, головного інспектора 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України Владислава Роїка, 

слідчого слідчого управління ГУНП м. Києва Віталія Тунія та заступника 

начальника Управління протидії злочинності у сфері обігу протиправного 

контенту та комунікацій Заура Урусова науково-практичного семінару 

«Особливості взаємодії підрозділів Національної поліції України» для курсантів 

3-го курсу інституту.  

10. 18 травня о 15:00  в л.з. №1 проведення серед здобувачів вищої 

освіти ННІ № 1 вікторини, присвяченої Дню науки. 

11. 21 травня організовано та проведено зустріч для ад’юнктів НАВС з 

провідним науковим співробітником мовно-інформаційного фонду  НАН 

України, кандидатом філологічних наук, професором Людмилою Симоненко, 

яка прочитала лекцію «Українська термінологія: стан, проблеми, перспективи».  

12. 23 травня о 15:00 на базі ВСФП (с. Віта-Поштова) проведення 

науково-педагогічними працівниками кафедри юридичного документознавства 

ННІ №1 для курсантів 1-2 курсів наукового семінару «Українська мова в 

українському суспільстві».  

13. 01 червня науково-педагогічними працівниками кафедри 

інформаційних технологій та кібернетичної безпеки  проведено круглий стіл 



«Сучасні інформаційні технології в діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України» за участю курсантів інституту. 

14. 06 червня о 12:30 в ауд. 141 проведення науково-педагогічними 

працівниками кафедри досудового розслідування ННІ №1 наукового-

практичного семінару «Досудове розслідування: проблеми теорії і практики» з 

курсантами 3-го курсу.  

 

 

Степендіати: 

 

20 грудня 2017 року Уряд призначив академічну стипендію Кабінету 

Міністра України вищим навчальним закладам ІІІ-IV рівня акредитації курсанту 

3-го курсу ННІ №1 НАВС, рядовому поліції Мурзо Євгенії Олександрівні. 

10 травня 2018 року Кабінет Міністрів України призначив соціальну 

стипендію Верховної ради України студентам закладів вищої освіти з числа 

дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2018 рік (розпорядження від 

10.05.2018 №306-р) курсанту 3-го курсу Марині Король. 


