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Вокальний колектив «Крок до зірок» 

ініціював проведення конкурсу «Голос 

Університету» 
Керівник колективу «Крок до зірок»  - Деанелюк  Світлана 

Володимирівна 

Кількість учасників – 32  

 

 

 

 

 



І місце виборола Копилова Марія, курсантка 1-го 
курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності; 

ІІ місце посіла Рошка Анна, студентка 3-го курсу 
факультету № 1 ННІПК; 

ІІІ місце отримали Чернов Данило та Руденко 
Денис, курсанти 1-го курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції; 

ГРАН-ПРІ отримала Ульянова Софія, курсантка 1-
го курсу факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності. 

 

 

 

 

 



Команда КВН «Курортна зона» 

Кількість учасників - 6 

Керівник команди КВН «Курортна зона» - 

Слатвінський Валерій Іваноаич 

 Капітан команди КВН «Курортна зона» – 

Прихід Павло  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 грудня в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ відбувся Чемпіонат КВН на кубок 

ректора ОДУВС 2019-2020 навчального року серед 
курсантів та студентів закладу вищої освіти. 

За перехідний Кубок ректора ОДУВС змагалися 4 
команди КВН: 

– команда КВН факультету підготовки фахівців для 
підрозділів кримінальної поліції «ПолісменТи»; 

– команда КВН факультету підготовки фахівців для 
підрозділів превентивної діяльності «Руслан 

Міхалич»; 
– команда КВН факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування “На стилі”; 
– команда КВН факультету № 1 навчально-
наукового інституту права та кібербезпеки 

«Гуморославні». 



– перемогу та кубок ректора здобула команда КВН 
факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування “На стилі»; 

– 1-ше місце  – команда КВН факультету підготовки 
фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

«ПолісменТи»; 
– 2-ге місце – команда КВН факультету підготовки 
фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

«Руслан Міхалич»; 

– 3-тє місце – команда КВН факультету № 1 
навчально-наукового інституту права та 

кібербезпеки «Гуморославні». 

 



Барабанний підрозділ Одеського 

державного університету внутрішніх 

справ 

Кількість учасників – 25 

Керівник – Мох Тетяна Петрівна; 

Слатвінський Валерій Іванович  



Відкриття  колективом барабанщиць 

церемонії випуск поліцейських та 

посвячення їх у захисники 

правопорядку. 



Студія сценічної майстерності і поезії 

Кількість учасників – 19 

Керівник – Аванесян Ліана Лєвонівна  



Традиційно, у грудні, Одеський державний 
університет внутрішніх справ організовує на 

факультеті №1 Навчально-наукового інституту 
права та кібербезпеки найочікуваніший захід 

кожної зими – «Міс ННІПтК». 



Танцювальний гурток 

Кількість учасників – 17 

Керівник – Міхова Аліна    


