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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету – ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ Сокуренко Валерій Васильович. 

Співголова оргкомітету – директор Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України Максименко Сергій Дмитрович. 

Заступник голови оргкомітету – перший проректор ХНУВС 
Швець Дмитро Володимирович. 

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

 

Члени оргкомітету: 

– декан факультету № 6 ХНУВС Синєгубов Олег Васильович; 
– завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 

ХНУВС Євдокімова Олена Олександрівна; 
– завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

ХНУВС Федоренко Олена Іванівна; 
– начальник відділу організації наукової роботи ХНУВС 

Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
– начальник відділу міжнародних зв’язків Осятинський 

Станіслав Олександрович; 
– начальник відділу матеріального забезпечення ХНУВС 

Копаниця Олексій Вікторович; 
– начальник відділу організації служби ХНУВС Тарасенко 

Віталій Миколайович; 
– начальник інформаційно-технічного відділу ХНУВС 

Полховський Олександр Миколайович; 
– директор загальної бібліотеки ХНУВС Процких Тамара 

Олексіївна; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю ХНУВС 

Щербакова Ірина Василівна. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 
30 березня 2017 року 

 

 
 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Реєстрація учасників 9.00 – 09.30 
Пленарне засідання: 09.30 – 12.30 

Кава-брейк: 12.30 – 13.00 
Секційні засідання: 13.00 – 15.30 

Підведення підсумків конференції: 15.30 – 16.00 
 
 
 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

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

 
 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, англійська, російська 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
Доповіді – до 15 хвилин 

Виступи в межах дискусії – до 5 хвилин 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Основні напрямки психологічного забезпечення правоохоронної  
діяльності 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, 
доцент, ректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 

Генетична психологія особистості у вимірах сучасного 
українського суспільства 
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, 
професор, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології 
та дефектології НАПН України, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України 
 

До актуальності психології в протидії злочинності 
БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії правових наук України, 
президент Кримінологічної асоціації України 
 

Психологічний супровід формування толерантності як 
необхідної компетенції професійної підготовки майбутніх 
правоохоронців 
КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, кандидат психологічних наук, 
начальник Департаменту кадрового забезпечення Національної 
поліції України, м. Київ 
 

Психічна стійкість працівника поліції як основа готовності до 
службової діяльності в екстремальних ситуаціях 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, 
перший проректор Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 
Привітання від Консультативної місії Європейського Союзу в 
Україні 
ГЕРРІТ Ян Вангелдер, Координатор регіонального представництва, 
Консультативна місія Європейського Союзу (Нідерланди) 
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Привітання учасникам конференції 
ДАВИДИЧ Тетяна Феліксівна, кандидат архітектури, доцент 
кафедри основ архітектури Харківського національного 
університету будівництва та архітектури 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

The guiding principles of policing 
WILLIAM Brame, BSc (Hon), deputy regional coordinator & 
community policing advisor/trainer for the European Union Advisory 
Mission Ukraine (EUAM Ukraine) 

Провідні принципи поліціювання 
Вільям БРЕЙМ, радник/тренер з питань взаємодії поліції з 
населенням, Консультативна місія Європейського Союзу 
(Великобританія) 

 
Психологічні питання цивільного судочинства 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, професор кафедри соціології 
та психології, факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор 
 
Віддалені посттравматичні стресові розлади як наслідок 
участі у воєнних діях 
ЗАВОРОТНИЙ В’ячеслав Іванович, начальник Клініки психіатрії 
та наркології Військово-медичного клінічного центру Північного 
регіону, провідний психіатр 
 
Эмоциональный компонент автобиографической памяти 
КУЗНЕЦОВ Марат Амирович, профессор кафедры практической 
психологии Харьковского национального педагогического 
университета им. Г.С. Сковороды, доктор психологических наук, 
профессор 
 
Життєтворчий підхід до формування управлінських якостей 
керівного складу ОВС України 
БОЛЬШАКОВА Анастасія Миколаївна, завідувач кафедри 
соціальної психології Харківської державної академії культури, 
доктор психологічних наук, професор 
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Непроизвольное запоминание фонового зрительного 
материала старшеклассниками: влияние возраста, 
успеваемости и скорости действия 
ЗАИКА Евгений Валентинович, профессор кафедры общей 
психологии Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина, кандидат психологических наук, доцент 
 

Інформаційно-психологічна війна як різновид соціального 
конфлікту 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, завідувач кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, 
професор 
 

Формування професіоналізму майбутніх офіцерів поліції в 
умовах вищого навчального закладу 
ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та 
психології факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор педагогічних наук, 
професор 
 

Особливості психологічної ресурсності злочинців 
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
 

Trauma Releasing Exercises (TRE) – современная техника 
освобождения от стресса 
ШАХОВА Елена Григорьевна, доцент кафедры социологии и 
психологии факультета № 6 Харьковского национального 
университета внутренних дел, кандидат биологических наук 
 

Феномен смислу життя у дослідженнях зарубіжних 
психологів 
МАЛІКОВА Нубар Асаф кізі, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ, Азербайджанська 
Республіка 
 

Специфіка комунікативних установок вірменської, 
азербайджанської та української молоді 
СТОГНІЙ Дарія Ігорівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Секція 1 
ОСОБИСТІСТЬ 

 
 
Поняття зрілості та особистісної зрілості в психології 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Толерантність до невизначеності як специфічна умова 
інноваційної діяльності 
АЛЕКСЄЄНКО Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Специфика психологической безопасности военнослужащих в 
структуре семейных отношений 
БАБЕНКО Анна Александровна, слушатель магистратуры 
Харьковского национального университета внутренних дел 
 
Специфіка легітимізованої агресії у дівчат- і хлопців-
старшокласників 
БІЛАШ Анастасія Михайлівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Інновативність особистості: психологічні контексти проблеми 
БОНДАРЬ Маргарита Олександрівна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Копінгова поведінка як особистісний ресурс у подоланні 
посттравматичних стресових розладів 
БОРИСЮК Алла Степанівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри психології та філософії 
Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці) 
 
Роль завзятості у навчальній діяльності школярів та 
студентів 
ГАЛАТА Оксана Станіславівна, аспірантка кафедри практичної 
психології Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди 
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Специфіка толерантності студентів медичного коледжу 
ГРЕСА Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
«Массовая культура» и ее влияние на духовно-нравственное 
поведение молодежи 
Джаббаров Хазрат Хусенович, старший научный сотрудник-
исследователь, Национальный университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбек, Ташкент, Узбекистан 
 
Травмуюча ситуація в життєдіяльності людини: особливості 
і наслідки 
ДЗЮБА Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка  
 
Гендерні особливості життєвих цінностей підлітків, 
схильних до девіантної поведінки 
ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
СКОРОХОДОВА Олена В’ячеславівна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Психологічні механізми вивчення іноземної мови 
ЗЕЛЕНІН Геннадій Іванович, 
кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної 
мови Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 
 
Стимуляція та врівноваження рефлексивних проявів 
особистості 
ЗІМОВІН Олексій Іванович, аспірант кафедри загальної психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
ЗАЇКА Євген Валентинович, 
кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 
загальної психології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
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Життєстійкість як ресурс подолання підлітком складних 
життєвих ситуацій 
КОБИКОВА Юлія Валентинівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 

Адаптація особистості у сучасному трансформаційному 
суспільстві 
КОГУТ Олександра Олександрівна, кандидат психологічних 
наук, науковий співробітник з проблемних питань правоохоронної 
діяльності Донецького юридичного інституту МВС України 
 

Особливості ціннісної переваги мотивів успіху студентів-
психологів 
КОЛЧИГІНА Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, 
асистент кафедри практичної психології Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків) 
 

Взаємозв’язки психологічної ресурсності з чинниками 
прийняття рішення у медичних працівників з різним стажем 
професійної діяльності 
ЛЕВЧЕНКО Катерина Олександрівна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Ціннісні орієнтації в структурі особистості 
МИХАЙЛИШИН Уляна Богданівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, завідуюча кафедрою психології Ужгородського 
національного університету 
 

Особливості стилю саморегуляції у курсантів та студентів 
НУЦЗУ, схильних до прокрастинації 
МОХОНЬКО Дарина Сергіївна, студентка 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) 
 

Психічна саморегуляція негативних станів особистості 
ПОТАПОВА Світлана Миколаївна, аспірант кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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Судово-психологічна експертиза емоційних станів 
САВКІНА Тетяна Василівна, старший науковий співробітник 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса; 
ЄГОРОВА Тетяна Михайлівна, старший науковий співробітник 
Полтавського відділення Харківського науково-дослідного 
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 
 
Особливості впливу комп’ютерної залежності на агресивність 
і конфліктність у підлітковому та юнацькому віці 
САВЧУК Юлія Романівна, курсант 4 курсу факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Взаємозв’язки особистісної зрілості з соціально-
психологічною дистанцією в міжособистісних стосунках у 
жінок молодого і зрілого віку 
САЛЬНІКОВА Анастасія Валеріївна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Особливості стратегій поведінки в конфліктній ситуації у 
студентів-психологів першого та другого курсів 
СОЛОХІНА Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Особливості проявів мотиваційної сфери студентів 
ТЕСЛИК Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри психології, політології та 
соціокультурних технологій Сумського державного університету 
 
Взаємозв’язки толерантності до невизначеності з 
психологічною розумністю у жінок різного віку 
ТКАЧОВА Світлана Миколаївна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
О некоторых поведенческих паттернах педагогов с высокой 
степенью рефлексивности 
ХАЛИЛОВА Наргиза Икромалиевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии Ташкентского государственного 
педагогического университета им. Низами, Узбекистан 
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Особливості взаємозв'язку соціального інтелекту та 
конфліктності у спілкуванні 
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Гендерні особливості професійної спрямованості та інтересів 
у підлітковому та юнацькому віці 
ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант 3 курсу факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Секція 2  
СУСПІЛЬСТВО 

 
 
Национальная толерантность как фактор развития 
общества 
БАФАЕВ Мухиддин Мухамматович, преподаватель кафедры 
психологии, Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 
Соціальний капітал в адаптації вимушених мігрантів 
БЛИНОВА Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, 
професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології 
Херсонського державного університету 

 
Організаційні патології як передумова розвитку професійних 
деформацій 
БУТИЛІНА Олена Вікторівна, кандидат соціологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Technology, pedagogy, and content knowledge – challenge for 
cooperativity between initial education and professional 
development of science teachers  
VESELINOVSKA Snezana Stavreva, faculty of educational educations, 
University “Goce Delcev”, Stip, R. Macedonia; 
KIROVA Snezana, faculty od philology, University “Goce Delcev”, Stip, 
R. Macedonia 

Технології, педагогіка та контентні знання – 
виклик для співробітництва між початковою 
освітою та професійним розвитком викладачів 
природничих наук 
Снєжана Ставрєва ВЕСЕЛИНОВСЬКА, професор, факультет 
педагогічної освіти, Університет «Гоце Делчев», Штип, 
Республіка Македонія; 
Снєжана КІРОВА, факультет філології, Університет «Гоце 
Делчев», Штип, Республіка Македонія 
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Соціально-психологічні детермінанти, які визначають 
динаміку іміджу військовослужбовця НГУ у мешканців 
Харківщини 
ВОРОБЙОВА Інна Вікторівна, кандидат психологічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності НГУ науково-
дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної 
академії Національної гвардії України (м. Харків) 
 
Основы идейно-политического воспитания в семье 
ДАВРОНОВА Дильдора Саидовна, старший научный сотрудник-
исследователь, Ташкентский государственный технический 
университет имени Ислама Каримова, Узбекистан 
 
Толерантность в воспитании подрастающего поколения 
Джанобилова Мадина Курбановна, старший преподаватель 
кафедры «национальная идея, право и основы духовности» 
социально-экономического факультета Бухарского государственного 
университета, Узбекистан 
 
Визначення поняття, типів та структури віктимної 
поведінки в психології 
ЗОТОВА Ганна Віталіївна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Жорстоке поводження з дітьми 
КАЗМІРЕНКО Вікторія Олександрівна, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, викладач кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
 
Віктимність як психологічна категорія 
КОВАЛЕНКО Людмила Анатоліївна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Особливості соціальної перцепції діади «викладач – студент» 
КРЕЙДУН Надія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
декан факультету психології, професор кафедри прикладної 
психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна; 
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ПОЛІВАНОВА Олена Євгеніївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної психології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 
ЯВОРОВСЬКА Любов Миколаївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної психології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 
НЕВОЄННА Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри загальної психології факультету психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Визначення поняття метакогнітивної регуляції діяльності у 
психології 
КУРМАНОВА Владислава Василівна, аспірант кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному 
житті країни 
ЛЕЩЕНКО Олена Сергіївна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Побутове насилля як проблема сучасного суспільства 
РАУТАРІНТЕ Сарі, радник з питань прав людини та гендерної 
рівності, Консультативна місія Європейського Союзу (Фінляндія); 
ЛОГАЧЕВ Микола Георгійович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Проблема дослідження копінг-поведінки у психології 
МОМОТ Оксана Володимирівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Складові життєстійкості 
МОСКОВЧЕНКО Валентина Валеріївна, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Кибермания: выдуманная угроза или глобальная проблема 
Украины? 
МУРАВЬЕВА Валерия Дмитриевна, студентка факультета № 6 
Харьковского национального университета внутренних дел 
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Засади підвищення рівня підготовки майбутніх практичних 
психологів 
НІКІТІНА Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної 
академії (м. Харків) 
 
Плакати як інструмент інформаційно-психологічних 
операцій для забезпечення військових дій 
САППА Микола Миколайович, доктор соціологічних і кандидат 
фізико-математичних наук, професор кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Психологічні чинники статусно-рольової та поведінкової 
віктимності у жінок різного віку 
СІНЧЕНКО Дар’я Юріївна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Особливості навчально-пізнавального інтересу молодших 
школярів різних систем навчання 
ТОКОВА Анна Анатоліївна, психолог Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу «Авторська школа Бойка» 
 
Влияние средств массовой информации на развитие 
агрессивности подростков 
УСМАНОВА Манзура Наимовна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии, Бухарский государственный 
университет, Узбекистан 
 
Психологічне благополуччя: визначення поняття та змісту 
ХРЕПЛИВЕЦЬ Марія Андріївна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Шляхи попередження та причини самогубства серед дітей та 
підлітків 
ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
КЛІКУНАС Паулюс, радник/тренер з питань кримінальних 
розслідувань, Консультативна місія Європейського Союзу (Литва) 
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Психолого-педагогические условия формирования креативного 
учебно-воспитательного процесса современной школы 
ЯЛАНСКАЯ Светлана Павловна, доктор психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой общей, возрастной и 
практической психологии Полтавского национального 
педагогического университета имени В. Г. Короленко 
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Секція 3 
ЗАКОН 

 
 
Професійна управлінська компетентність керівника 
підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст і 
структура 
БАРКО Вадим Іванович, доктор психологічних наук, професор, 
професор кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
БАРКО Вадим Вадимович, кандидат педагогічних наук, науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України (м. Київ); 
КИРІЄНКО Людмила Андріївна, науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ) 
 

Розвиток комунікативної компетентності в процесі 
спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора 
БЕВЗЮК Інна Миколаївна, кандидат психологічних наук, 
старший викладач відділу підготовки прокурорів з організації 
роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури 
України (м. Київ) 
 

Гендерна сегрегація керівних посад в МВС України 
БОЙКО-БУЗИЛЬ Юлія Юріївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, докторант кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Міжнародний та вітчизняний досвід використання 
поліграфних досліджень у поліції 
ВАГІНА Олена Вікторівна, доцент кафедри оперативно-
розшукової діяльності Університету державної фіскальної служби 
України, аспірант кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Особливості саморегуляції у курсантів НУЦЗУ з різним рівнем 
резистентності до ситуацій невизначеності 
ВЕРЕМЕЙЧИК Вероніка Анатоліївна, бакалавр соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України (м. Харків); 
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СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 
 

Значення правосвідомості в становленні співробітника 
правоохоронних органів 
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціальної психології факультету 
управління та бізнесу Харківської державної академії культури 
 

Особливості емоційного інтелекту у курсантів військового 
вузу як елемент психологічної культури майбутнього офіцера 
ГАВРИЛОВА Анастасія Володимирівна, курсант 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) 
 

До проблеми жіночого лідерства у поліції 
ДИСА Олена Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри філософії та політології Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
 

Психологические и организационные особенности проведения 
допроса 
ДУДАРЬ Анна Ивановна, аспирант кафедры биохимии и 
физиологии Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Российская 
Федерация; 
ХУСЯИНОВ Тимур Маратович, магистр социальной работы, 
аспирант кафедры философии Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского; менеджер департамента социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», Российская Федерация 
 

Професійна мотивація майбутніх працівників поліції в 
контексті проблеми професійного здоров'я 
ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ФЕДЧИШИНА Марина Володимирівна, слухач магістратури 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Особливості самоактуалізації курсантів Національного 
університету цивільного захисту України залежно від 
терміну навчання 
ІВАНОВА Юлія Михайлівна, студентка 2 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) 

 
Ресурсність як чинник професіоналізму правоохоронців 
КАРНАУХ Яна Ігорівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Особливості емоційно-ціннісної компоненти інформаційної 
компетентності слідчого 
КАРПУШИНА Наталія Борисівна, здобувач кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 
Дослідження самоефективності у працівників ДСНС України 
КОНЮХОВА Катерина Юріївна, ад’юнкт кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Рефлексія та рефлексивність як психологічні феномени. 
Особливості видів та типів рефлексії курсантів НУЦЗУ 
КУРГАНОВ Руслан Ігорович, бакалавр 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) 

 
Проактивні копінги у взаємозв'язках із психологічною 
ресурсністю у правоохоронців з різним її рівнем 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ВАНГЕЛДЕР Герріт Ян, координатор регіонального представництва, 
Консультативна місія Європейського Союзу (Нідерланди) 
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Психологічні особливості копінг-стратегій майбутніх 
правоохоронців 
ЛЕЖУХ Інга Сергіївна, курсант 4 курсу факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Соціально-психологічні детермінанти грабежу 
ЛЕНСЬКА Людмила Валентинівна, ад’юнкт кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
 
Особливості укладання угоди про примирення залежно від 
характеру злочину 
МЕРКУЛОВА Юлія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри психології та педагогіки Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
 
Екстремальна підготовка – необхідний елемент формування 
правоохоронця-професіонала 
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 
 
Саморегуляція як ресурс життєстійкості курсантів з різним 
досвідом військової діяльності 
МІКАІЛОВА Наріне Аргентівна, слухач магістратури Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Модель професійно-правової ідентичності патрульних 
поліцейських 
ПОСОХОВА Яна Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший 
лаборант кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Вікові обмеження щодо малолітніх осіб, стосовно яких 
призначається судово-психологічна експертиза 
ПУШКІН Олександр Анатолійович, судовий експерт Харківського 
науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса 
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Особливості синдрому емоційного «вигорання» у працівників 
підрозділів ДСНСУ 
РОГОЗА Яна Русланівна, бакалавр соціально-психологічного 
факультету Національного університету цивільного захисту 
України (м. Харків); 
КУФЛІЄВСЬКИЙ Андрій Станіславович, кандидат психологічних 
наук, начальник 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) 

 
Особливості психологічної ресурсності правоохоронців 
РУДАЙ Анна Сергіївна, викладач кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Психологічні особливості професійного розвитку українських 
пенітенціаристів у сучасних умовах 
САХНІК Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, 
перший заступник начальника – начальник навчального відділу 
Хмельницького центру підвищення кваліфікації персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби України 

 
Особливості відповідальності, організованості і самоконтролю 
у майбутніх співробітників ДСНСУ 
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Можливості судової психологічної експертизи для практики 
застосування права стосовно дітей 
СЛІПЕЦЬ Олена Олексіївна, старший науковий співробітник 
Полтавського відділення Харківського науково-дослідного 
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

 
Закономірності професійної самореалізації поліцейського 
ТВЕРДОХЛЄБОВА Наталя Євгеніївна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Сутність і структура професійної компетентності 
майбутнього юриста 
ТЮРІНА Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
До питання вивчення соціально-психологічного клімату в 
середовищі засуджених, які перебувають у місцях позбавлення 
волі 
ФІЛОНЕНКО Володимир Миколайович, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Adult teaching specific characters at the law enforcement 
subordinate organizations (an example of Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of Georgia) 
KHOJANASHVILI Lasha, Academy of the Ministry of Internal Affairs of 
Georgia, deputy head of research and analysis unit 

Специфічні особливості навчання дорослих у 
правоохоронних навчальних закладах (на прикладі 
Академії Міністерства внутрішніх справ Грузії) 
Лаша ХОДЖАНАШВІЛІ, Академія Міністерства внутрішніх 
справ Грузії, заступник начальника відділу дослідження та 
аналізу 

 
Основні положення психофізичної підготовки працівників 
Національної поліції 
ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
Одеського державного університету внутрішніх справ 
 
К вопросу о психологическом сопровождении несовершеннолетних 
в ситуации дознания, судебно-психологической экспертизы и в 
судебном заседании 
ЧУПРОВ Леонид Федорович, редакция научного журнала «Вестник 
по педагогике и психологии Южной Сибири» (Черногорск, 
Российская Федерация) 
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Удосконалення психологічного і психофізіологічного відбору до 
лав поліції 
ЧУХРАЄВА Ганна Вікторівна, кандидат медичних наук, 
начальник Центру психіатричної допомоги та професійного 
психофізіологічного відбору Територіального медичного 
об’єднання МВС України по Харківській області 
 
Комунікативна компетентність як складова професіоналізму 
майбутніх поліцейських 
ШЛОМІН Олександр Юрійович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Причины суицида среди сотрудников ОВД 
Элов Зиёдулло Саттарович, преподаватель и соискатель 
кафедры психологии Бухарского государственного университета, 
психолог Управления внутренних дел Бухарской области, 
Узбекистан 
 
Професійна правосвідомість працівників правоохоронних 
органів 
ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА Тетяна Іванівна, науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення 
навчально-наукового інституту № 4 Національної академії 
внутрішніх справ (м. Київ) 
 
Детермінанти виникнення професійної деформації прокурорів 
ЯРОМЕНОК Марина Анатоліївна, ад’юнкт кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
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