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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету – ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ генерал поліції третього рангу 
Сокуренко Валерій Васильович. 

Співголова оргкомітету – доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії правових наук України, президент 
Кримінологічної асоціації України Бандурка Олександр 
Маркович. 

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

Секретар – доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Шиліна Алла Андріївна. 

 
Члени оргкомітету: 

 
– начальник відділу організації наукової роботи підполковник 

поліції Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
– завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 

Євдокімова Олена Олександрівна; 
– начальник відділу міжнародних зв’язків підполковник поліції 

Осятинський Станіслав Олександрович; 
– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 
– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 

Олексій Вікторович; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова Ірина 

Василівна; 
– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна; 
– заступник начальника відділу організації служби Тарасенко 

Віталій Миколайович. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 
13 квітня 2018 року 

 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(просп. Льва Ландау, 27, Центр корекційної  
та психотренінгової підготовки ХНУВС) 

 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Реєстрація учасників 9.00 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00 

Кава-брейк: 13.00 – 13.30 
Секційні засідання: 13.30 – 15.30 

Підведення підсумків конференції: 15.30 – 16.00 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, англійська, російська 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
Доповіді – до 10 хвилин 

Виступи в межах дискусії – до 5 хвилин 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Психологічне забезпечення службової діяльності поліцейських 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, 
заслужений юрист України, ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 

Особистість правоохоронця в умовах трансформаційних 
процесів правоохоронної галузі 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, 
перший проректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 

Психологія поліції: зарубіжний досвід і перспективи розвитку 
в Україні 
БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії правових наук України, 
президент Кримінологічної асоціації України (м. Харків) 
 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Пам’яті професора С. П. Бочарової 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, доктор психологічних наук, 
професор, член-кореспондент Балтійської педагогічної академії, 
професор кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Формування антикорупційної спрямованості особистості в 
контексті професійної підготовки поліцейських 
КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, кандидат психологічних наук, 
заступник голови Національної поліції України (м. Київ) 
 

Психологічні проблеми сучасних девіантних підлітків 
КРЕЙДУН Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, декан 
факультету психології, професор кафедри прикладної психології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 
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Внесок науковців Харківського національного університету 
внутрішніх справ у становлення та розвиток вітчизняної 
екстремальної та кризової психології 
ТІМЧЕНКО Олександр Володимирович, доктор психологічних 
наук, професор, головний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 
Національного університету цивільного захисту України 
(м. Харків) 
 
Імагінація та символізація у забезпеченні вищих форм 
функціонування психіки 
ХОМУЛЕНКО Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 
Бойова психічна травма 
ЗАВОРОТНИЙ В’ячеслав Іванович, начальник Клініки психіатрії 
та наркології Військово-медичного клінічного центру Північного 
регіону (м. Харків), провідний психіатр 
 
Профілактика бойового стресу у військовослужбовців  
ПРИХОДЬКО Ігор Іванович, доктор психологічних наук, 
професор, начальник науково-дослідного центру службово-
бойової діяльності Національної гвардії України Національної 
академії Національної гвардії України (м. Харків) 
 
Наукова спадщина професора С. П. Бочарової 
ЗАЙЦЕВА Ольга Олександрівна, заступник декана факультету 
міжнародних освітніх програм Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків) 
 
Психологічні чинники злочинності неповнолітніх 
ХОМЕНКО Андрій Миколайович, начальник відділу ювенальної 
превенції Головного управління Національної поліції в Харківській 
області 
 
Проблеми формування психологічної компетентності 
працівників ювенальної превенції 
ШЕРЕМЕТ Костянтин Юрійович, інспектор відділу ювенальної 
превенції Головного управління Національної поліції в Харківській 
області 
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Микола Країнський і його роботи 1897–1914 років з 
енергетичної психології 
САППА Микола Миколайович, доктор соціологічних наук, 
кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Психологічні складові у професійній діяльності слідчих 
ЮХНО Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 
організації досудового слідства факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Кафедра психології: сторінками історії 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Особливості організації підготовки майбутніх правоохоронців 
до профілактичної роботи з дітьми 
ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та психології факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
The students’ stress: psychoprophylaxis and overcoming 
IVANCHENKO Andreyanna, doctor of sciences in psychology, associate 
professor (Interregional Academy of Personnel Management, the 
educational-scientific institute of international relations and social 
sciences, department of psychology); 
TIMCHENKO Oleksander, doctor of sciences in psychology, professor, 
leading researcher of the laboratory of crisis and disasters psychology 
(National University of Civil Protection of Ukraine); 
ZAIKA Evgenij, PhD in psychology, associate professor (V. N. Karazin 
Kharkiv National University, department of general psychology) 

__________________________________________________ 

Студентські стреси: психопрофілактика та 
подолання 
Андреянна ІВАНЧЕНКО, доктор психологічних наук, 
професор кафедри психології, доцент Навчально-
наукового інституту міжнародних відносин і 
соціальних наук Міжрегіональної академії управління 
персоналом; 



 7 

Олександр ТІМЧЕНКО, доктор психологічних наук, 
професор, головний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії екстремальної та кризової 
психології Національного університету цивільного 
захисту України (м. Харків); 
Євгеній ЗАІКА, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної психології Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна 

 
Влияние свойств нервной системы на память в обычных 
условиях и при интерференции 
ЗАИКА Евгений Валентинович, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры общей психологии Харьковского 
национального университета им В. Н. Каразина 
 
Специфіка роботи психолога кримінально-виконавчої служби 
СКЛЯРОВ Олексій Михайлович, психолог відділу соціально-
виховної та психологічної роботи Державної установи 
«Олексіївська виправна колонія (№ 25)» (м. Харків) 
 
Мышление как иррациональный процесс 
БАЗЫМА Борис Алексеевич, кандидат психологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории по вопросам противодействия преступности 
Харьковского национального университета внутренних дел 
 
Практика попередньої реєстрації досліджень у психології 
МАКАРОВ Андрій Олександрович, науковий співробітник 
лабораторії екстремальної та кризової психології Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 
 
Психологічні особливості мотивації професійного 
самовизначення учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл 
СПИЦЯ-ОРІЩЕНКО Наталія Анатоліївна, аспірант кафедри 
практичної психології Української інженерно-педагогічної академії, 
практичний психолог Комунального закладу «Харківська 
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Харківської міської ради Харківської області» 
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Формування комунікативної компетентності та подолання 
психологічного бар’єру фахівця шляхом підготовки та 
проведення PR-заходів 
ФЕНДРІКОВ Костянтин Миколайович, кандидат психологічних 
наук, старший викладач кафедри управління соціальними 
комунікаціями Харківського національного економічного 
університету ім. С. Кузнеця 
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Секція 1 
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 
 

Керівник секції – доктор психологічних наук, професор  
Олена Володимирівна Землянська 

 
Специфіка інтуїтивних здібностей у працівників Державної 
кримінально-виконавчої служби України з різним рівнем 
психологічної готовності до інноваційної діяльності 
АЛЕКСЄЄНКО Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Особливості інтерпретацій у психологічному консультуванні 
фахівців екстремального профілю діяльності 
АФАНАСЬЄВА Наталя Євгенівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах 
Національного університету цивільного захисту України 
(м. Харків) 
 
Дослідження психологічного впливу слідчих на учасників 
слідчих дій у рамках судово-психологічної експертизи 
БАБЕНКО Оксана Олександрівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Спеціальна психологічна підготовка фахівців аварійно-
рятувальних підрозділів  
БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри психології діяльності в особливих 
умовах Національного університету цивільного захисту України 
(м. Харків) 
 
Деякі методи дослідження професійної діяльності 
поліцейських Національної поліції України  
БАРКО Вадим Іванович, доктор психологічних наук, професор, 
головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
психологічного забезпечення Державного науково-дослідного 
інституту МВС України (м. Київ);  
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ОСТАПОВИЧ Володимир Петрович, завідувач науково-дослідної 
лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-
дослідного інституту МВС України (м.  Київ); 
БАРКО Вадим Вадимович, кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України (м. Київ) 
 
Стан задоволеності роботою працівників поліції 
превентивної діяльності 
ВАЛЄЄВ Руслан Гельманович, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 
Правосвідомість як інтегруючий чинник професійного 
розвитку співробітника правоохоронних органів 
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології факультету соціальних 
комунікацій Харківської державної академії культури 
 
Модель формування іміджу військовослужбовця Національної 
гвардії України  
ВОРОБЙОВА Інна Вікторівна, 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) 
 
Саморегуляція як необхідна складова особистості 
майбутнього рятувальника  
ГАВРИЛОВА Анастасія Володимирівна, курсант 4 курсу 
соціально-психологічного факультету Національного університету 
цивільного захисту України (м. Харків); 
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 
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Національна складова ментальності правоохоронця в УСРР в 
1920-х рр. 
ГРЕЧЕНКО Володимир Анатолійович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, заслужений працівник освіти України; 
ПОСОХОВА Яна Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Специфіка посттравматичного зростання в комбатантів АТО 
ГРИШКІНА Тетяна Василівна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ЧЕПІГА Лада Петрівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 

Індивідуально-психологічні особливості працівника як основа 
розвитку професійно важливих якостей 
ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник, начальник відділення соціально-
психологічної служби Державної установи «Хролівський 
виправний центр (№ 140)» 
 

Відкритість і прозорість у роботі сучасної поліції 
ДИСА Олена Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро) 
 

Профайлінг як складова обов’язків слідчого 
ДІДКОВСЬКА-БІДЮК Марія Володимирівна, аспірант кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
старший психолог Святошинського управління поліції Головного 
управління Національної поліції у місті Києві 
 

Синергетичний підхід до аналізу кримінального конфлікту в 
судово-психологічній експертизі 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, доктор психологічних наук, 
професор, член-кореспондент Балтійської педагогічної академії, 
професор кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 



 12 

До питання соціальної психології, соціології злочинності, 
девіантології в системі наукового знання 
КОЛЕСНІКОВА Маргарита Сергіївна, студентка історичного 
факультету Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
Науковий керівник: АТАМАНЧУК Ніна Михайлівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та 
практичної психології Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
 
Теоретичні аспекти зв’язку надійності службово-бойової 
діяльності майбутніх офіцерів технічного профілю 
Національної гвардії України з їх стресостійкістю 
КУЧЕРЕНКО Сергій Михайлович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри діяльності в особливих умовах 
Національного університету цивільного захисту України (м. Харків); 
КУЧЕРЕНКО Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри практичної психології Української 
інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 
 
До проблеми вивчення заздрості в контексті кримінальної 
поведінки 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
МОХОРЄВА Олена Миколаївна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Рефлексія як детермінанта особистісної зрілості працівників 
Національної поліції 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ОНАЦЬКА Валерія Дмитрівна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Психологічні аспекти добору прокурорів 
ЛАПКІН Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри організації судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 
(м. Харків) 
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Насилля в сім’ї як форма деструктивної поведінки працівників 
поліції 
ЛОГАЧЕВ Микола Георгійович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
НАННІ Алєссандро, офіцер-спостерігач Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні (Італія) 
 
Развитие профессионального потенциала сотрудников 
оперативных подразделений правоохранительных органов 
МЕТЛИЦКИЙ Игорь Евгеньевич, кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры психологии Белорусского 
государственного университета (г. Минск) 
 
Змістовні характеристики професіогенезу правоохоронця 
МІЛОРАДОВА Наталя Едуардівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та психології факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Ставлення неповнолітніх правопорушників з різним ступенем 
перевиховання до значущих понять  
ПАВЛИК Олена Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та психології Харківської державної 
академії фізичної культури 
 
Психологічні ресурси як медіатор професійного розвитку 
працівників поліції 
РУДАЙ Анна Сергіївна, викладач кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 
Психологічні ресурси особистості працівників поліції як 
предмет дослідження 
САШУРІНА Олена Юріївна, аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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Перфекціонізм у структурі особистості майбутнього офіцера 
ДСНС України 
СВІТЛИЧНА Олександра Ігорівна, студентка 3 курсу соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України (м. Харків); 
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 
 
Девіантна поведінка та деструктивні установки в осіб з 
різним рівнем самоізоляції 
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків); 
ЄВГЛЕВСЬКА Лейла Владиславівна, студентка 3 курсу соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України (м. Харків) 
 
Специфіка проактивної копінг-поведінки засуджених чоловіків  
СКЛЯРОВ Олексій Михайлович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Оцінка рівня інтелекту під час професійного відбору 
кандидатів на службу в Національну поліцію та навчання у ВНЗ 
МВС України  
СМІРНОВА Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології та педагогіки Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
 
Аналіз окремих результатів програми психологічної корекції 
ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період 
СОРОКА Анатолій Володимирович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної психології факультету 
психології Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна 
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Умови і фактори формування девіантної поведінки курсантів 
вищих навчальних закладів МВС України 
ТЮРІНА Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
До питання типології особи злочинця-рецидивіста  
ФІЛОНЕНКО Володимир Миколайович, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Про деякі особливості посттравматичного особистісного 
зростання в учасників бойових дій 
ЧЕПІГА Лада Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Гендерні особливості саморегуляції злочинців 
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Компетентнісний підхід у системі відбору кандидатів у 
Національну поліцію України 
ШЕЛКОШВЕЄВ Ігор Володимирович, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 
РАУТАРІНТЕ Сарі, радник і тренер з питань прав людини та 
гендерної рівності Консультативної місії Європейського Союзу 
(Фінляндія) 
 
Відповідальність як соціально-психологічна якість 
майбутнього працівника Національної поліції України 
ШИНКАРЕНКО Інна Олександрівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
(м. Дніпро) 
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Секція 2 
ПРОБЛЕМИ ВІКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор  
Валентина Олександрівна Тюріна 

 
Особливості відповідальності студентів-психологів залежно 
від їх бачення свого професійного майбутнього 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Розвиток у студентської молоді мотивації до навчання 
АТАМАНЧУК Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної 
психології Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
 
До питання професійно-орієнтованого формування 
конфліктологічної культури особистості 
ГІРЕНКО Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник декана факультету № 2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Специфіка відповідальності в контексті особистісної зрілості 
в молодому віці 
ГРЕСА Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ВІДЕГРЕН Ольга, доктор філософії (PhD in Philosophy), Гімназія 
королеви Бланки (Стокгольм, Швеція) 
 
До проблеми особливостей структури психологічного 
благополуччя у студентів з обмеженими можливостями 
здоров’я 
ГУЛЯЄВА Олена Володимирівна, старший викладач кафедри 
прикладної психології факультету психології Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна 
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До визначення поняттєвого простору проблеми ресурсів 
особистості 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Професійне здоров’я особистості: психологічний ракурс 
ЖАРІКОВА Світлана Борисівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри психології Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» 
 
Особливості життєвих сенсів студентів-медиків 
ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
БОЙКО Аліна Володимирівна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Проблема психологічної діагностики особистісної зрілості 
людини 
ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
САБАЗОВА Юлія Олександрівна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Вопросы психологии и педагогики детского рисования в 
работах Ф. И. Шмита (Харьков, 1920-е годы) 
ЗАИКА Евгений Валентинович, кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры общей психологии Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина 
 
Взаємозв’язок когнітивних процесів з особистісною позицією 
учнів 5-х класів 
ЗУЄВ Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної психології факультету психології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 
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ЗАЇКА Євген Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри загальної психології факультету психології 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 
ЛЮБАР Софія Альбертівна, учениця 11 класу Безлюдівського 
юридичного ліцею ім. Героя Радянського Союзу І. Я. Підкопая 
(м. Харків) 
 
Особливості життєстійкості та самовідношення в осіб з 
різним рівнем прояву асертивної поведінки 
ІВАНОВА Юлія Михайлівна, студентка 3 курсу соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України (м. Харків);  
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 
 
Коррекция движений развития контакта как ресурс 
КОБИКОВА Юлия Валентиновна, старший преподаватель 
кафедры социологии и психологии факультету № 6 Харьковского 
национального университета внутренних дел 
 
Поліфункціональність професійно-педагогічної комунікативної 
компетентності особистості 
КОГУТ Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
 
Стиль саморегуляції в юнаків і дівчат з різною мотиваційною 
орієнтацією 
КОЛЧИГІНА Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри практичної психології Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків); 
ЗАЙЦЕВА Ольга Олександрівна, асистент кафедри практичної 
психології Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 
 
Психологічні особливості впливу сучасних ЗМІ на дітей 
підліткового віку 
КОРНІЛОВ Олександр Володимирович, асистент кафедри 
загальної, вікової та практичної психології Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
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Вплив мультфільмів на розвиток і поведінку дітей 
КУЗЬМЕНКО Олександр Олександрович, студент історичного 
факультету Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
Науковий керівник: АТАМАНЧУК Ніна Михайлівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та 
практичної психології Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
 
Проблеми навчання іноземних студентів у трансінформаційному 
суспільстві 
КУЧЕРЕНКО Олена Федорівна, кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 
Відповідальність як предмет сучасних досліджень у 
вітчизняній психології 
ЛЕОНІДОВА Дар’я Вікторівна, викладач кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 
ХАВІНА Дар’я, магістр психології Відкритого університету Ізраїлю 
 
Виклики сучасної трансформаційної модернізації 
МОГІЛЬОВА Світлана Валентинівна, кандидат філософських наук, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Критичне мислення як ціннісна орієнтація сучасної освіти 
ОНАЦЬКА Валерія Дмитрівна, слухач магістратури факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: САППА Микола Миколайович, доктор 
соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Щодо поширення расизму та ксенофобії: культурно-
психологічні фактори 
ПРІБИТКОВА Наталія Олександрівна, науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Особливості самоактуалізації жінок середнього віку з різним 
рівнем тривоги 
СОЛОХІНА Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Новітні тенденції професійної підготовки спеціальних 
психологів  
СУПРУН Дар’я Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри спеціальної психології та медицини Національного 
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) 
 
Брехня в системі соціально-психологічної адаптації 
особистості 
ТОПОРКОВА Інна Володимирівна, керівник навчального відділу 
Харківського інституту фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету 
 
Основні напрями та результати досліджень соціального 
інтелекту студентів ВНЗ 
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та психології факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Голоцен як епоха найінтенсивнішого психічного розвитку 
індивіда 
ХМЕЛЕВСЬКИЙ Дмитро Олександрович, студент історичного 
факультету Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
Науковий керівник: АТАМАНЧУК Ніна Михайлівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та 
практичної психології Полтавського національного педагогічного 
університету ім. В. Г. Короленка 
 
Гендерні аспекти психологічного захисту підлітків 
ШАХОВА Олена Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Самооцінка метакогнітивної поведінки як функція 
когнітивного потенціалу студентів  
ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ШКІЛЬОВ Сергій Володимирович, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри вікової та соціальної психології факультету 
психології педагогічного інституту Бєлгородського державного 
національного дослідницького університету (Російська Федерація) 
 
Формування компетентностей аспірантів із психології учіння 
та розвитку людини 
ЯЛАНСЬКА Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної 
психології Полтавського національного педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка 
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