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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Сокуренко 
Валерій Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ підполковник 
поліції Швець Дмитро Володимирович. 

Секретар – професор кафедри педагогіки та психології 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ Харченко Світлана Вячеславівна. 

 
 

Члени оргкомітету: 
– декан факультету № 3 Колотік Анатолій Сергійович; 
– завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

Федоренко Олена Іванівна; 
– начальник редакційно-видавничого відділу Білоус Петро 

Олександрович; 
– начальник відділу міжнародних зв’язків Осятинський 

Станіслав Олександрович; 
– начальник відділу організації наукової роботи 

Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 

Олексій Вікторович; 
– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 
– заступник начальника відділу організації служби 

Тарасенко Віталій Миколайович; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова 

Ірина Василівна; 
– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
(просп. Льва Ландау, 27), 

аудиторія № 102/Б2 
 
 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.00 

Відкриття роботи конференції: 10.00 – 10.30 
Пленарне засідання: 10.30 – 12.00 

Кава-брейк: 12.00 – 12.30 
Продовження пленарного засідання: 12.30 – 13.30 

Перерва на обід: 13.30 – 14.30 
Секційні засідання: 14.30 – 16.30 

Підведення підсумків конференції: 16.30 – 17.00 
 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, російська, англійська 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
доповіді – до 15 хвилин; 

виступи в рамках дискусії – до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх 
офіцерів поліції у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений юрист України 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Поліція діалогу: правове забезпечення її створення та 
діяльності 

БАНДУРКА Олександр Маркович, професор кафедри теорії 
та історії держави і права факультету № 1 (слідства) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор, академік Національної академії правових наук 
України, заслужений юрист України 

 

Формування антикорупційної культури працівника поліції в 
процесі професійної підготовки 

КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, заступник голови – 
начальник Департаменту кадрового забезпечення Національної 
поліції України, кандидат психологічних наук 

 

Надійність працівника поліції як детермінанта його 
професійності 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Професійний відбір як забезпечення психологічного 
благополуччя особистості фахівців служби інкасації 

БОЛЬШАКОВА Анастасія Миколаївна, завідувач кафедри 
психології факультету соціальної комунікації Харківської 
державної академії культури, доктор психологічних наук професор; 
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РАДЬКО Ольга Василівна, старший викладач кафедри 
психології факультету соціальної комунікації Харківської 
державної академії культури, кандидат психологічних наук 

 
Особливості мотивації злочинної поведінки особистості 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор психологічних наук, професор 

 
Психологічний аспект поліцейської реформи 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, завідувач кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор психологічних наук, професор 

 
Погляди колишнього директора департаменту поліції Росії 

О. О. Лопухіна на майбутнє поліції та її воєнізацію 
САППА Микола Миколайович, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор соціологічних і кандидат фізико-математичних наук, 
професор 

 
Газлайтинг як форма психологічного насильства в сім’ї 
ТЮРІНА Валентина Олександрівна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор педагогічних наук, професор; 

БОНДЗІК Дмитро Миколайович, студент факультету № 6 
(права та масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Напрями, методи і форми національно-патріотичного 

виховання курсантів та студентів у закладі вищої освіти МВС 
України 

ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри педагогіки 
та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор педагогічних наук, професор 
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Модель бойової психологічної травматизації 
військовослужбовців Національної гвардії України 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович, начальник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України Національної академії Національної 
гвардії України (м. Харків), кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник 

 
Особливості копінг-стратегій у військовослужбовців 

Національної гвардії України 
МАЦЕГОРА Яніна Володимирівна, провідний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії морально-
психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України науково-дослідного центру 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 
Компоненти професійного спілкування працівників 

експертної служби МВС України 
ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, заступник директора 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України (м. Харків), кандидат педагогічних наук 

 
Музей Харківського національного університету внутрішніх 

справ – осередок освіти й виховання 
ЧЕРВОНИЙ Павло Дмитрович, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 
Особливості використання метафоричних асоціативних 

карт в роботі з негативними психоемоційними станами 
персоналу правоохоронних органів 

НОВІКОВА Катерина Миколаївна, головний спеціаліст 
відділу психологічного забезпечення Департаменту персоналу, 
організації освітньої та наукової діяльності МВС України 
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Секція 1 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Аудиторія № 202/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Наталія Едуардівна Мілорадова. 
Секретар секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Вікторія В’ячеславівна Доценко. 
 
Роль особистісної компетентності в професійній 

підготовці рятувальників 
БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, професор кафедри 

психології діяльності в особливих умовах соціально-психологічного 
факультету Національного університету цивільного захисту 
населення України (м. Харків), доктор психологічних наук, професор 

 
Аксіологічний потенціал історичної освіти у процесах 

українського державотворення 
ГАНАБА Світлана Олександрівна, професор кафедри 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), доктор філософських наук, 
доцент 

 
Особливості підготовки поліцейських кадрів: міжнародний 

досвід 
КІСІЛЬ Зоряна Романівна, декан факультету № 7 Львівського 

державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

 
Проблемні запитання як засіб вивчення теми «Основні 

положення теорії виховання» у процесі педагогічної підготовки 
майбутніх офіцерів 

КУЧЕРЯВИЙ Андрій Олександрович, професор кафедри 
військової психології та педагогіки Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор педагогічних наук, доцент 
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Педагогічне розмаїття форм навчання: правовий аспект 
САВІЩЕНКО Вікторія Миколаївна, декан юридичного 

факультету Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Актуальні підходи в контексті проблеми розвитку 

інноваційного (перетворювального) потенціалу особистості 
психолога 

СУПРУН Дар’я Миколаївна, професор кафедри спеціальної 
психології та медицини Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), доктор педагогічних наук, доцент 

 
Національне-патріотичне виховання персоналу 

правоохоронних структур в умовах євроінтеграції 
ТРЕБІН Михайло Петрович, завідувач кафедри соціології та 

політології Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків), доктор філософських наук, 
професор 

 
Соціальний капітал як інструмент професійної підготовки 

майбутніх офіцерів поліції 
БОБРО Наталія Валеріївна, доцент кафедри соціальних та 

економічних дисциплін факультету № 2 (кримінальної поліції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат соціологічних наук 

 
Удосконалення гуманістичної підготовки працівників 

Національної поліції України як умова забезпечення дотримання 
прав людини у правоохоронній діяльності 

ВАЙДА Тарас Степанович, завідувач кафедри спеціальної 
фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Формування професійної дискутивно-полемічної 

комунікації 
ВАСИЛЕНКО Валентина Анатоліївна, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського 
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національного університету внутрішніх справ, кандидат 
філологічних наук, доцент; 

КИСІЛЕНКО Анастасія Володимирівна, студентка 2 курсу 
Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Корпоративні очікування слухачів курсів первинної 

професійної підготовки поліцейських 
ВЕЛИКИЙ Віктор Миколайович, доцент кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету 
Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Законодавче забезпечення професійної підготовки курсантів 

і слухачів Національної академії держаної прикордонної служби 
України 

ДИЯК Вадим Валерійович, доцент кафедри педагогіки та 
соціально-економічних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Використання коучінгових технологій у підготовці 

працівників поліції 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Особливості участі курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС 

України у суспільному житті 
ЗАБОЛОТНА Юлія Василівна, викладач кафедри 

криміналістики та судової експертології факультету № 1 (слідства) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук; 

НАЙДА Віталій Олегович, курсант 3 курсу факультету № 1 
(слідства) Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Основні методи формування громадянської 
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі 
вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

МАКОГОНЧУК Наталія Віталіївна, викладач кафедри 
педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної 
академії Державної прикордонної служби імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук  

 
Програма професійно-психологічного забезпечення 

професіогенезу слідчих органів досудового розслідування 
національної поліції України 

МІЛОРАДОВА Наталя Едуардівна, професор кафедри 
педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Психолого-педагогічні аспекти формування готовності 

курсантів військових навчальних підрозділів ЗВО до професійної 
діяльності 

МОНАСТИРСЬКИЙ Валерій Миколайович, доцент 
кафедри військової підготовки Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Про співвідношення патріотизму та націоналізму 
МОШЕНСЬКИЙ Олександр Семенович, доцент кафедри 

соціальних та економічних дисциплін факультету № 2 
(кримінальної поліції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат філософських наук, доцент 

 
Психолого-педагогічні передумови формування готовності 

поліцейських до інноваційної діяльності 
ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, доцент кафедри соціології 

та психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
До проблеми формування професійної спрямованості в 

майбутніх офіцерів-прикордонників 
СОВВА Сергій Миколайович, викладач кафедри педагогіки 

та соціально-економічних дисциплін Національної академії 
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Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук 

 
Досвід апробації бінарної технології викладання 

психологічних наук студентам-правознавцям 
ТЕСЛИК Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій Сумського 
державного університету, кандидат психологічних наук 

 
Психолого-педагогічні засади формування патріотичної 

самосвідомості у курсантів-прикордонників 
ТОПОЛЬНИЦЬКА Галина Юріївна, старший викладач 

кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін 
Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат 
психологічних наук, доцент 

 
Професійна взаємодія майбутніх офіцерів-прикордонників 

як педагогічна проблема 
ТУШКО Клавдія Юріївна, доцент кафедри педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Навчально-пізнавальна діяльність студентів методом 

групової дискусії на заняттях з англійської мови 
ФИЛИПСЬКА Віта Іванівна, старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (права та 
масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 
Ґендерний підхід в процесі професійної підготовки 

майбутніх поліцейських 
ДУБОВА Ганна Вікторівна, старший викладач кафедри 

юридичної лінгвістики та документознавства Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
(м. Сєверодонецьк) 
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Закордонний досвід підготовки працівників поліції до 
професійної діяльності 

КУДРЯВЦЕВА Ганна Ігорівна, старший слідчий слідчого 
відділу Сумського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Сумській області 

 
Щодо окремих питань діяльності патрульної поліції в 

умовах ускладнення оперативної обстановки 
ШЕВЧЕНКО Тихон Віталійович, старший викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Гендерні особливості сімейних цінностей майбутніх 

правоохоронців 
МАЛЬКОВА Марина Олександрівна, курсант факультету 

№ 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Досвід психотренінгових методів підготовки курсантів ЗВО 

МВС України (на прикладі вправи «розплутай мотузку») 
САШУРІНА Олена Юріївна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Секція 2 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Аудиторія № 310/2 

Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 
Світлана Вячеславівна Харченко. 

Секретар секції: кандидат психологічних наук Оксана 
Володимирівна Платковська. 

 
Емоційний інтелект і ефективність діяльності 

поліцейських менеджерів 
БАРКО Вадим Іванович, головний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 
доктор психологічних наук, професор; 

ОСТАПОВИЧ Володимир Петрович, завідувач науково-
дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), кандидат 
юридичних наук; 

БАРКО Вадим Вадимович, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 
кандидат педагогічних наук 

 
До проблеми формування соціально-нормативних 

установок особистості правоохоронця 
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович, професор кафедри 

психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), доктор 
психологічних наук, професор 

 
Формування особистості правоохоронця в умовах протидії 

руйнівному інформаційному впливу 
КРАСНОВ Володимир Володимирович, завідувач кафедри 

педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, кандидат 
педагогічних наук, професор 
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Емпіричне дослідження особистісних властивостей 
майбутніх офіцерів Національної поліції України 

БОРИСЮК Ольга Миколаївна, доцент кафедри психології 
управління факультету № 7 Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 
Адаптація як чинник професійного розвитку працівників 

правоохоронних органів 
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, доцент кафедри соціальної 

психології факультету управління та бізнесу Харківської державної 
академії культури, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Специфіка адаптивних можливостей особистості у 

контексті психологічної ресурсності поліцейських на різних 
етапах професійного становлення 

ГРЕСА Наталія Володимирівна, доцент кафедри соціології 
та психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
Чинники корупційної поведінки працівників Державної 

кримінально-виконавчої служби України 
ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, начальник відділення 

соціально-психологічної служби Державної установи «Хролівський 
виправний центр (№ 140)», кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник 

 
Проблемні питання розвитку моральної складової 

професіоналізму поліцейського 
КОТЕЛЮХ Микола Олександрович, доцент кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 

КОМЗЮК Микола Анатолійович, старший викладач 
кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету 
№ 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент; 
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СМОЛА Роман Миколайович, старший викладач кафедри 
тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Забезпечення публічної безпеки: соціально-психологічні 

чинники 
ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович, заступник декана з 

навчально-методичної роботи факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор 

 
Перспективи сертифікації практичних психологів сектору 

безпеки і оборони 
ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, начальник кафедри 

психології та педагогіки гуманітарного факультету Національної 
академії Національної гвардії України (м. Харків), кандидат 
психологічних наук, доцент; 

МАЦЕГОРА Яніна Володимирівна, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії морально-
психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України науково-дослідного центру 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 
Теоретичні погляди вітчизняних науковців на вивчення 

професійної ідентичності 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 
Складові життєстійкості 
МОСКОВЧЕНКО Валентина Валеріївна, старший викладач 

кафедри соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат психологічних наук 
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Конфліктна поведінка працівників поліції: гендерний аспект 
ПЛАТКОВСЬКА Оксана Володимирівна, доцент кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківський національний університет 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 
Основні напрямки збереження та розвитку здібностей 

соціального інтелекту у працівників правоохоронних органів  
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, професор кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Схильність до девіантної поведінки як чинник, що впливає 

на професійну ідентичність юнаків 
ШИЛІНА Алла Андріївна, доцент кафедри соціології та 

психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
Професійна культура офіцера-прикордонника як передумова 

його ефективної професійної діяльності 
ШУМОВЕЦЬКА Світлана Павлівна, доцент кафедри 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
(м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Особливості розуміння суті психологічного впливу на особу 

слідчими слідчих підрозділів МВС України 
БАБЕНКО Оксана Олександрівна, головний судовий 

експерт Полтавського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України  

 
Психологічна готовність працівників поліції до інновацій у 

професійній діяльності 
ВОЛУЙКО Оксана Миколаївна, провідний науковий 

співробітник відділення методичного забезпечення освітнього 
процесу навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 
внутрішніх справ (м. Київ) 
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Особливості гендерної ідентичності засуджених до 
ув’язнення жінок та її модель 

ГЕРАСИМЕНКО Ольга Анатоліївна, старший науковий 
співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 
України 

 
Причини застосування гендерного підходу до інститутів 

сектору безпеки 
ЄВТУШОК Володимир Анатолійович, викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 

КРИМСЬКА Євгенія Віталіївна, курсант 2 курсу факультету 
№ 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Захист честі поліцейського в зарубіжних системах 
ЄПІШКО Івєтта Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Актуальні питання формування особистості майбутнього 

дільничного офіцера поліції в освітньому процесі закладу освіти 
МВС 

ЗАДОРОЖНА Маргарита Вікторівна, слідчий слідчого 
відділу Покровського відділення поліції Криворізького відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в 
Дніпропетровській області 

 
Умови підвищення ефективності управлінської діяльності 

військового керівника 
КОЛОС Андрій Юрійович, слухач гуманітарного факультету 

Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ) 

 
Психологічні особливості проведення обшуку 
КРІПАК Дмитро Олександрович, слухач магістратури 

факультету № 1 (слідства) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Вивчення професійних моральних якостей курсантів 
закладів вищої освіти МВС України 

МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант кафедри психології 
та соціології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Копінг-стратегії поведінки поліцейського 
П’ЯНКІВСЬКА Людмила Володимирівна, асистент кафедри 

педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права 
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика (м. Київ) 

 
Розвиток комунікативних здібностей майбутніх 

правоохоронців в процесі вивчення іноземної мови 
СОРОКІНА Галина Миколаївна, старший викладач кафедри 

іноземних мов факультету № 1 (слідства) Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 

КРАСНОВА Наталія Валеріївна, старший викладач кафедри 
іноземних мов факультету № 1 (слідства) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Деякі підходи до побудови структурної моделі професійно-

важливих якостей працівників служби порятунку особливого 
ризику МНС Азербайджану 

СОФІЄВА Ханим Раміз кизи, начальник відділу організації 
медичної та психологічної допомоги Головного управління 
організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій МНС 
Азербайджану (м. Баку), ад’юнкт Національного університету 
цивільного захисту України 

 
Дослідження мотивів організаційної поведінки 

правоохоронців на етапі фахової підготовки 
ТВЕРДОХЛЄБОВА Наталя Євгеніївна, старший викладач 

кафедри охорони праці та навколишнього середовища Навчально-
наукового інституту механічної інженерії і транспорту 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
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Основні проблеми професійного становлення жінки-
офіцера ДСНС 

ЧАБАНЬ Альона Вячеславівна, ад’юнкт Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Професійно-психологічна компетентність 

військовослужбовців Національної гвардії України та її 
психологічні особливості 

ШЕВЧЕНКО Вікторія Василівна, викладач кафедри 
психології та педагогіки гуманітарного факультету Національної 
академії Національної гвардії України (м. Харків) 

 
Особливості професійної соціалізації патрульного 

поліцейського з урахуванням регіональних умов діяльності 
ШЕВЧЕНКО Ганна Анатоліївна, старший інспектор з 

психологічного забезпечення сектору кадрового забезпечення 
Управління патрульної поліції в Донецькій області (м. Маріуполь) 

 
Причини виникнення алкогольної залежності 
ВАРЯНИЦЯ Аліна Андріївна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Секція 3 
НЕГАТИВНІ ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 

У ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Аудиторія № 204/2 
Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор Олена 

Іванівна Федоренко. 
Секретар секції: Катерина Ігорівна Маравська. 
 
Особливості опановуючої поведінки солдатів строкової 

служби на різних етапах несення служби 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, доцент кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Щодо питань морально-психологічного забезпечення 

підрозділів і частин збройних сил при веденні бойових дій 
ЗАБОРОВСЬКИЙ Віталій Віталійович, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (права та 
масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент 

 
Заходи і втручання для допомоги при бойовій психічній 

травмі 
КОВАЛЬЧУК Олександр Петрович, заступник начальника 

кафедри суспільних наук Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського (м. Київ), кандидат психологічних наук 

 
Психосоціальні фактори стресу працівників МВС України 
КОЖУШКО Аліна Романівна, завідувач відділення 

психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору 
Центру психіатричної допомоги та професійного 
психофізіологічного відбору Державної установи «Територіальне 
медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Харківській області», кандидат психологічних наук; 

МАКАРЕНКО Павло Валентинович, заступник декана з 
навчально-методичної та наукової роботи факультету № 4 
(інформаційної безпеки) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 
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Визначення адаптаційних особливостей у військовослужбовців-
жінок підрозділів Національної гвардії України 

ЮР’ЄВА Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України науково-дослідного центру Національної академії 
Національної гвардії України (м. Харків), кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник 

 
Адиктивна поведінка військовослужбовців в умовах 

військової служби та її розповсюдженість 
БАЙДА Максим Степанович, науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України науково-дослідного центру Національної академії 
Національної гвардії України (м. Харків) 

 
Педагогічні особливості підвищення емоційної стійкості 

працівників поліції у професійної діяльності  
БАЛЬВА Андрій Федорович, старший викладач кафедри 

вогневої підготовки факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ; 

ГЛИБОВА Крістіна Вячеславівна, курсант факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Характеристика засобів відновлення фізичної 

витривалості майбутніх офіцерів національної поліції України 
БОРОВИК Микола Олександрович, викладач кафедри 

спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (кримінальної 
поліції) Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Гендерні особливості синдрому емоційного вигорання у 

професійній діяльності поліцейських 
БІЛЕВИЧ Наталія Олександрівна, ад’юнкт кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ (м. 
Київ) 
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Особливості психологічної декомпресії для відновлення 
боєздатності військовослужбовців танкових підрозділів 

ЄСІН Роман Вікторович, слухач гуманітарного факультету 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ); 

ЗАЙЧУК Олександр Дмитрович, слухач гуманітарного 
факультету Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського (м. Київ) 

 
Аналіз теоретичних досліджень поняття «стресостійкість» 
КРАВЦОВ Дмитро Русланович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Психодіагностичне обстеження правоохоронців МВС 

України після несення службових обов’язків у нетипових умовах 
КУДАР Кіра Валеріївна, психолог Центру психіатричної 

допомоги та професійного психофізіологічного відбору Державної 
установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Харківській області» 
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Секція 4 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
 

Аудиторія № 203/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук Олена 

Павлівна Макарова. 
Секретар секції: кандидат педагогічних наук Павло 

Дмитрович Червоний. 
 
Психологічні наслідки домашнього насильства на адресу 

дітей: природа порушень та стійкості 
ЛУЦЕНКО Олена Львівна, доцент кафедри прикладної 

психології факультету психології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, кандидат психологічних наук, 
доцент; 

ШТРИГОЛЬ Діана В’ячеславівна, доцент кафедри 
психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент; 

МІХАНОВСЬКА Наталія Геннадіївна, професор кафедри 
психіатрії, наркології, неврології та медичної психології медичного 
факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, старший науковий 
співробітник 

 
Проблема булінгу в сучасному суспільстві 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук; 

РАДІОНОВА Лариса Олександрівна, заступник начальника 
відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в Харківській області 
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Психолого-педагогічна профілактика насильства в 
учнівському середовищі 

ПРОЦИК Любов Сергіївна, науковий співробітник лабораторії 
психологічного забезпечення Державного науково-дослідного 
інституту МВС України (м. Київ), кандидат психологічних наук, 
доцент; 

СИДОРЕНКО Олександра Юріївна, провідний науковий 
співробітник лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), кандидат 
психологічних наук 

 
Психолого-педагогічні особливості індивідуально-

профілактичної роботи працівників підрозділів ювенальної 
превенції з дітьми 

ЯРЕМА Наталія Юріївна, провідний науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 
кандидат психологічних наук; 

ПАМПУРА Ігор Іванович, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ) 

 
Феномен агресивної поведінки у підлітковому віці 
ВОРОНА Софія Володимирівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Правові аспекти допиту дитини 
КОЛДАШОВ Артур Олегович, студент магістратури 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків) 

 
Професійна компетентність шкільного офіцера поліції як 

юридична та психологічна проблема 
ЛАРІОНОВА Інна Тимофіївна, старший викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультет № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Основні теорії виникнення домашнього насильства 
МАМЕДОВА Есміра Гумметівна, слухач магістратури 

факультету № 1 (слідства) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Психологічні особливості проведення допиту 

неповнолітньої особи, яка має процесуальний статус потерпілої 
РОМАНЕНКО Єгор Сергійович, слідчий слідчого відділу 

Братського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Миколаївській області 

 
Сучасний стан українського законодавства щодо 

запобігання домашньому насильству 
ГОРЕЛКОВА Юлія Миколаївна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Встановлення психологічного контакту з неповнолітніми 

допитуваними 
ШУТКО Дарина Олександрівна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 

 
ЛИГУН Ніна Вікторівна, начальник відділу психологічного 

забезпечення Департаменту персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності МВС України 

 
ПЕРЛІН Станіслав Ігорович, директор Харківського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
 
УГРОВЕЦЬКИЙ Олег Петрович, заступник директора з 

наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства 
юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України 

 
ГЛУЩЕНКО Роман Володимирович, заступник начальника 

відділу психологічного забезпечення управління кадрового 
забезпечення Головного управління Національної поліції в 
Харківській області 

 
АБРАМЕНКО Олена Сергіївна, головний спеціаліст відділу 

психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення 
Головного управління Національної поліції в Харківській області 

 
ШЕРЕМЕТ Костянтин Юрійович, старший інспектор 

відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в Харківській області 
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Наукове видання 
 
 
 
 
 

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Психологічні та педагогічні проблеми 
професійної освіти та патріотичного виховання 

персоналу системи МВС України» 
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