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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ Сокуренко Валерій Васильович. 
Заступник голови – перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ Головко 
Олександр Миколайович. 

Заступник голови – професор кафедри теорії та історії 
держави і права Бандурка Олександр Маркович. 

Секретар – доцент кафедри психології та педагогіки 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, секретар оргкомітету Харченко Світлана 
Вячеславівна. 

 
 

Члени оргкомітету: 
- завідувач кафедри психології та педагогіки факультету № 3 

ХНУВС Федоренко Олена Іванівна; 
- професор кафедри психології та педагогіки факультету № 3 

ХНУВС Мілорадова Наталія Едуардівна; 
- начальник відділу організації наукової роботи ХНУВС 

Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
- начальник інформаційно-технічного відділу ХНУВС 

Полховський Олександр Миколайович; 
- директор загальної бібліотеки ХНУВС Процких Тамара 

Олексіївна; 
- начальник відділу організації служби ХНУВС Тарасенко 

Віталій Миколайович; 
- начальник центру зв’язків з громадськістю ХНУВС 

Щербакова Ірина Василівна. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 

8 квітня 2016 року 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:  
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(просп. Льва Ландау, 27), 
зала засідань Вченої ради 

 
 
 
 

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 
 

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук, доцент 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Доповіді: 

 
Особливості діяльності керівника в екстремальних умовах 
БАНДУРКА Олександр Маркович, професор кафедри теорії 

та історії держави і права Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік 
Національної академії правових наук України, заслужений юрист 
України 

 
Національно-патріотичне виховання як складова 

професійної освіти 
РАЙНІН Ігор Львович, голова Харківської обласної державної 

адміністрації, здобувач Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат наук з державного управління  

 
Психологічні аспекти професійного відбору персоналу на 

службу до підрозділів Національної поліції України 
ДМИТРІЄВ Анатолій Анатолійович, начальник Головного 

управління Національної поліції в Харківській області, генерал 
поліції третього рангу 

 
До проблеми психологічного забезпечення професійного 

здоров’я правоохоронців 
БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор психологічних наук, професор; 
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ЖДАНОВА Ірина В’ячеславівна, доцент кафедри соціології 
та психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
Проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості 

в сучасних психологічних дослідженнях 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, професор кафедри 

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

 
Гуманітарно-психологічна експертиза як складова 

гуманітарної експертизи 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, професор кафедри 

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

ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, старший викладач кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

 
Душпастирство як важливий чинник виховання і духовної 

консолідації функціонерів польської поліції 
ПРОНЕВИЧ Олексій Станіславович, головний науковий 

співробітник відділу досліджень проблем організації роботи та 
кадрового забезпечення в органах прокуратури Науково-дослідного 
інституту Національної академії прокуратури України (м. Київ), 
доктор юридичних наук, професор; 

ПРОНЕВИЧ Тетяна Миколаївна, старший викладач 
циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін Київського 
кооперативного інституту бізнесу і права 

 
Дисципліна у навчальному закладі як складова виховання 
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 
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Інтенсифікація навчання як фактор підвищення якості 
професійної підготовки курсантів у ВНЗ МВС України 

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

 
Зміст і форми реалізації патріотичного виховання 

майбутніх офіцерів поліції 
ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри психології 

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

 
«Перевернуте навчання» як інноваційна методика 

підготовки правоохоронців 
БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович, завідувач науково-

дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 

 
Підготовка працівників уповноваженого підрозділу поліції у 

справах дітей до екстремальних умов роботи 
ЛАЗАРЕНКО Олексій Олександрович, віце-президент 

Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей», кандидат 
педагогічних наук 

 
Особливості іміджу військовослужбовця національної 

гвардії України у кризові періоди (за власними описами 
військовослужбовців) 

ВОРОБЙОВА Інна Вікторівна, старший науковий 
співробітник 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, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник 
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Секція 1 
 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР 

 
Аудиторія № 204/2 

Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор Олена 
Іванівна Федоренко. 

Секретар секції: Олена Павлівна Макарова. 
 
До питання патріотичного виховання правоохоронців 
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович, професор кафедри 

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

 
Педагогічна складова професійної підготовки майбутніх 

офіцерів 
КОСТІКОВА Ілона Іванівна, завідувач кафедри теорії і 

практики англійської мови Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, 
професор 

 
Співвідношення категорій «мотивація до професійної 

діяльності» та «патріотизм» майбутнього фахівця у вимірах 
виховної роботи у вищому навчальному закладі військового типу 

КУЧЕРЯВИЙ Андрій Олександрович, старший науковий 
співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
(м. Київ), доктор педагогічних наук, доцент 

 
Життєстійкість як складова соціальної зрілості 

майбутнього фахівця 
ДАНЧЕНКО Ірина Олексіївна, доцент кафедри ЮНЕСКО 

«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних 
дисциплін Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
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Педагогічні підходи формування професійно-особистісної 
стійкості майбутніх офіцерів поліції 

КОЛІСНИК Тетяна Петрівна, доцент кафедри 
інформаційної та економічної безпеки факультету № 2 
(кримінальної поліції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Удосконалення нормативно-правового забезпечення вищої 

освіти 
ПАСЬКО Ольга Миколаївна, доцент кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 Одеського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 
До питання національно-патріотичного виховання 

персоналу правоохоронних структур 
ВОЛЧЕНКО Лариса Петрівна, аспірант кафедри психології 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк) 

 
Полікультурне виховання співробітників правоохоронних 

органів 
СОРОКІНА Галина Миколаївна, старший викладач 

кафедри іноземних мов Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Секція 2 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ РІЗНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 
 

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

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

Вікторія В’ячеславівна Доценко. 
 

Теорія і практика забезпечення психологічного здоров’я 
поліцейських у демократичних країнах 

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

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

 
Підготовка працівників поліції до переговорів 
ЯКОВЕНКО Сергій Іванович, перший проректор 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії, доктор 
психологічних наук, професор; 

БАРДОВА Майя Автандилівна, ад’юнкт Одеського 
державного університету внутрішніх справ 

 
Особливості самосвідомості курсантів військового вищого 

навчального закладу 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, доцент кафедри 

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

 
Аналіз професійної підготовки працівників правоохоронних 

органів України до роботи в екстремальних умовах 
БІЛОУС Тетяна Львівна, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Сумської філії Харківського національного 
університету, кандидат педагогічних наук 
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Використання освітніх онлайн-курсів для формування 
пізнавальної самостійності майбутніх поліцейських 

ВАЛЄЄВ Руслан Гельманович, доцент кафедри цивільного 
права та процесу факультету № 1 Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 
Формування конфліктологічної культури майбутніх 

працівників поліції в умовах реформування системи первинної 
професійної підготовки 

ГІРЕНКО Сергій Петрович, професор кафедри психології та 
педагогіки факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Психологічні особливості життєвих уявлень майбутніх 

правоохоронців 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри 

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

 
Адаптація курсантів до освітнього середовища вищого 

військового навчального закладу 
МАРЧЕНКО Ольга Геннадіївна, доцент кафедри вищої 

математики Харківського університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Тренінг ділового спілкування – складова комунікативної 

підготовки правоохоронців 
МІЛОРАДОВА Наталія Едуардівна, професор кафедри 

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

 
До питання формування системи цінностей майбутнього 

правоохоронця 
МИХАЙЛИШИН Уляна Богданівна, завідувач кафедри 

психології Ужгородського національного університету, кандидат 
психологічних наук, доцент 
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Якорі кар’єри майбутніх психологів з «універсальною» і 
відомчою підготовкою 

ПОПОВА Галина Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та 
психології управління соціальними системами Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
Проблеми професійно-психологічної підготовки поліцейських 

патрульної служби на сучасному етапі розвитку правоохоронної 
системи 

ПРУДКА Людмила Миколаївна, доцент кафедри психології 
та педагогіки факультету № 3 Одеського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 
Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки 

психологів НГУ. Іншомовна складова 
СУПРУН Дар’я Миколаївна, доцент кафедри іноземних мов 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 
психологічних наук, доцент 

 
Особливості взаємозв’язку загального та соціального 

інтелекту майбутніх правоохоронців 
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, доцент кафедри 

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

 
Попередження професійної віктимності у майбутніх 

поліцейських 
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, завідувач кафедри 

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

 
Зміни мотивації курсантів вищих навчальних закладів 

Державної пенітенціарної служби України у процесі навчання 
ЯТЧУК Марія Сергіївна, викладач кафедри пенітенціарної 

педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 
психологічних наук 
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Дослідження професійних цінностей майбутніх 
правоохоронців 

КИСЛИНСЬКА Дар’я Михайлівна, аспірант кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Актуальність вивчення ціннісно-мотиваційної сфери 

майбутніх працівників підрозділів кіберполіції 
КУЗЬМІНОВА Марина Михайлівна, аспірант кафедри 

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

 
Дослідження професійної ідентичності майбутніх 

правоохоронців на етапі фахової підготовки 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

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

 
Співвідношення понять «саморегуляція» та 

«самоуправління особистості» 
ПОТАПОВА Світлана Миколаївна, аспірант кафедри соціології 

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

 
Структура стилів саморегуляції поведінки майбутніх 

правоохоронців 
ЛЕЖУХ Інга Сергіївна, курсант факультету № 3 (підрозділів 

поліції превентивної діяльності) Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Взаємозв’язки стратегій поведінки у стресовій ситуації та 

стильових особливостей когнітивної діяльності майбутніх 
правоохоронців 

ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Секція 3 
 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Аудиторія № 310 (2)/2 

Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 
Станіслав Олександрович Ларіонов. 

Секретар секції: кандидат соціологічних наук Ольга 
Вікторівна Горбачова. 

 
Соціальний інтелект як регулятор поведінки особистості 

офіцера 
ОСЬОДЛО Василь Ілліч, начальник гуманітарного інституту 

Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ), доктор психологічних наук, професор; 

ХМІЛЯР Олег Федорович, начальник кафедри суспільних 
наук Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ), кандидат психологічних наук, доцент 

 
Відповідальність як провідна професійно важлива моральна 

характеристика поліцейського 
ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна, професор кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор 

 
Роль соціального капіталу на етапах професійної 

соціалізації  
БОБРО Наталія Валеріївна, доцент кафедри соціально-

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

 
До проблеми становлення особистості керівників органів 

та підрозділів МВС України 
БОЙКО-БУЗИЛЬ Юлія Юріївна, професор кафедри 

психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та 
психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 
кандидат психологічних наук, доцент 
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Теоретичні моделі професійного вигоряння персоналу 
поліції 

ВИННИК Олег Володимирович, декан факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

 
Особливості деформації ціннісно-смислової сфери 

співробітників правоохоронних органів 
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, доцент кафедри соціальної 

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

 
Ресентимент як пояснювально-концептуальне поняття 
ГОРБАЧОВА Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології 

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

 
Особливості механізмів психологічного захисту в юристів з 

різним стажем роботи 
ГРЕСА Наталія Вікторівна, доцент кафедри соціології та 

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

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

 
Психологічні чинники дисгармонізації відносин у 

подружжях працівників органів внутрішніх справ 
ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, доцент кафедри 

психології та педагогіки факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 
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Бойовий стрес та психологічна травматизація 
учасників антитерористичних операцій 

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

 
Суб’єктивні уявлення про професійну діяльність 

співробітників у системі МВС 
МАКАРЕНКО Павло Валентинович, заступник декана з 

навчально-методичної роботи факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, доцент; 

КОЖУШКО Аліна Романівна, аспірант кафедри психології 
та педагогіки факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Синдром емоційного вигорання у працівників 

правоохоронних органів 
МАТІЄНКО Тетяна Василівна, професор кафедри 

психології та педагогіки факультету № 3 Одеського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 
Стресостійкість як результат цілісного процесу 

саморегуляції військовослужбовців 
МОНАСТИРСЬКИЙ Валерій Миколайович, завідуючий 

кафедри військової підготовки Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 

ГОРДУЗ Микола Олександрович, доцент кафедри 
військової підготовки Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, кандидат юридичних наук, доцент; 

ПІХУЛЯ Сергій Олексійович, викладач кафедри військової 
підготовки Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
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Життєздатність як професійно важлива якість осіб 
ризиконебезпечних професій 

БАЛАБАНОВА Ксенія Вікторівна, ад’юнкт кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Система ставлень правоохоронця як предмет 

психологічного дослідження 
ГОНЧАРОВА Ганна Олександрівна, аспірант кафедри 

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

 
Прояви психопатологічної симптоматики у співробітників 

МВС після виконання службових обов’язків в екстремальних 
ситуаціях 

КУДАР Кіра Валеріївна, психолог центру психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору 
Територіального медичного об’єднання МВС по Харківській 
області 

 
Психологічне вивчення правосвідомості кандидатів на 

службу в патрульну поліцію України 
ПОСОХОВА Яна Сергіївна, аспірант кафедри соціології та 

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

 
Правове виховання як ресурс профілактики корупційних 

правопорушень 
КОЛДАШОВ Артур Олегович, студент Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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Секція 4 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 
ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
ТА НАСИЛЬСТВА У СІМ’ЯХ 

 
Аудиторія № 203/2 

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

Секретар секції: кандидат педагогічних наук, доцент Сергій 
Петрович Гіренко. 

 
Складові професійної підготовки дільничного офіцера щодо 

припинення насильства в сім’ї 
ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович, заступник декана з 

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

 
Особливості переживання підлітком епізодів 

бродяжництва 
ГЕРАЩЕНКО Олег Володимирович, начальник сектору 

ювенальної превенції Холодногірського відділу поліції м. Харкова 
Головного управління Національної поліції в Харківській області 

 
Досвід використання метафоричних асоціативних карт 

(МАК) в роботі з жінками в складних життєвих ситуаціях 
КОБИКОВА Юлія Валентинівна, викладач кафедри 

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

 
Особливості особистості дівчат залежно від виразності 

схильності до селфі 
САВЧУК Юлія Романівна, курсант факультету № 3 

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

ПАХОМОВ Валерій Анатолійович, заступника начальника Головного 
управління Національної поліції в Харківській області, полковник поліції 

 

ШЕВЧЕНКО Григорій Тарасович, заступник начальника тренінгового 
центру Головного управління Національної поліції в Харківській 
області, майор поліції 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, 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), майор 

 

МАЦЕГОРА Яніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
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) 

 

ЮР’ЄВА Наталія Вікторівна, кандидат психологічних наук, науковий 
співробітник 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) 

 

ГОЛОВЧАНСЬКИЙ Олександр Валерійович, начальник відділу УКЗ 
Головного управління Національної поліції в Харківській області, 
підполковник поліції 

 

ГЛУЩЕНКО Роман Володимирович, заступник начальника відділу УКЗ 
Головного управління Національної поліції в Харківській області, 
підполковник поліції 

 

ЧУЧМАР Юлія Юріївна, старший психолог УКЗ Головного управління 
Національної поліції в Харківській області, підполковник поліції 

 

УШАКОВА Анна Василівна, психолог УКЗ Головного управління 
Національної поліції в Харківській області, майор поліції 

 

БІБА Владислав Анатолійович, інспектор УКЗ Головного управління 
Національної поліції в Харківській області, підполковник поліції 
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Наукове видання 
 
 
 
 

Програма науково-практичної конференції, 
«Психологічні та педагогічні проблеми професійної 

освіти та патріотичного виховання персоналу системи 
МВС України» 
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