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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ генерал поліції третього рангу Сокуренко 
Валерій Васильович. 

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

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

 
 

Члени оргкомітету: 
- начальник відділу організації наукової роботи підполковник 

поліції Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
- 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; 
- завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

Федоренко Олена Іванівна. 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

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

 
 
 
 

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 
 
 
 
 

РОБОЧА МОВА: 
українська 

 
 
 
 

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, доктор юридичних 
наук, доцент, заслужений юрист України 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Психологія службової поведінки працівника поліції 
БАНДУРКА Олександр Маркович, професор кафедри теорії 

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

 
Антикорупційна спрямованість правоохоронців та її 

формування в системі вищих навчальних закладів МВС України 
КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, начальник Департаменту 

кадрового забезпечення Національної поліції України, кандидат 
психологічних наук 

 
Основні кримінологічні типи осіб, які вчиняють теракти в 

Україні (за мотивом вчинення злочину) 
ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович, прокурор 

Харківської області, кандидат юридичних наук 
 
До питання систематизації норм, регулюючих юридичну 

відповідальність за адміністративні проступки 
ІЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Степанович, голова 

Всеукраїнської громадської організації «Громада і Закон», 
кандидат юридичних наук 
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Забезпечення громадського порядку як основа національної 
безпеки України 

ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович, співробітник 
центрального апарату Служби безпеки України, докторант 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

 
Основні напрями удосконалення соціально-психологічної 

роботи з майбутніми пенітенціарними працівниками в умовах 
закладу вищої освіти 

ЧЕБОНЕНКО Станіслав Олегович, проректор Академії 
Державної пенітенціарної служби, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Професійна надійність працівника поліції у проблематиці 

сучасної фахової освіти 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук 

 
Національно-патріотичне виховання молоді в Харківському 

національному університеті внутрішніх справ 
КЛОЧКО Анатолій Миколайович, проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, доцент 

 
Інститут поліцейського негоціатора як елемент механізму 

забезпечення публічної безпеки: аналіз польського досвіду 
ПРОНЕВИЧ Олексій Станіславович, головний науковий 

співробітник центру вивчення проблем адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
юридичних наук, професор 

 
Практичні дії із започаткування нових традицій 

формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників 
ЛЕВИЦЬКА Аліса Андріївна, офіцер сектору Чернівецького 

прикордонного загону Державної прикордонної служби України; 
МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна, начальник кафедри 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної 
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академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент 

 

Патріотичне виховання правоохоронців: психологічний 
аспект 

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

 

Організаційна культура підрозділу поліції: зміст і питання 
управління 

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

 

Паблік рілейшнз у навчальному процесі, або театр одного 
актора 

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 

 

Сутність і напрями національно-патріотичного виховання 
курсантів і студентів у ВНЗ МВС України 

ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри педагогіки 
та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор педагогічних наук, професор 

 

Роль громадських організацій ветеранів АТО у сфері 
патріотичного виховання молоді 

САПЕЛКІН Микола Сергійович, голова ради ГО «Спілка 
ветеранів АТО» 

 

Моніторинг психологічного стану військовослужбовців – 
учасників бойових дій Національної гвардії України 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович, начальник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
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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; 

МАЦЕГОРА Яніна Володимирівна, 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 

 
Деякі аспекти підвищення кваліфікації працівників 

Національної поліції за дистанційною формою навчання 
БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович, завідувач науково-

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

 
Місце і значення курсу політології в національно-

патріотичному вихованні курсантів та слухачів вищих 
навчальних закладів МВС України 

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

 
Заохочення студентів до іншомовної мовленнєвої 

комунікації 
ФИЛИПСЬКА Віта Іванівна, старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (права та 
масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 
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Секція 1 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 

Аудиторія № 202/2 
Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор Олена 

Іванівна Федоренко 
Секретар секції: Катерина Ігорівна Маравська 
 
Професійна підготовка міліції початку 1920-х років – 

поліції 2015–2018-х років: порівняльний аналіз 
ГРЕЧЕНКО Володимир Анатолійович, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (права та 
масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор історичних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України; 

ПОСОХОВА Яна Сергіївна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат психологічних наук 

 
До питання вдосконалення професіоналізації персоналу 

системи МВС України 
КІСІЛЬ Зоряна Романівна, декан факультету № 7 

Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор; 

КІСІЛЬ Марина Андріївна, слухач магістратури факультету 
№ 5 Львівського державного університету внутрішніх справ 

 
Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання 

та риса особистості  
КОСТІКОВА Ілона Іванівна, завідувач кафедри теорії і 

практики англійської мови Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор 
педагогічних наук, професор 
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Патріотизм як характеристика особистості сучасного 
правоохоронця 

МЕДВЕДЄВ Володимир Степанович, професор кафедри 
юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, 
доктор психологічних наук, професор 

 
Формування професійно значущих якостей у майбутніх 

правоохоронців у контексті особистісного підходу 
ХОХЛІНА Олена Петрівна, професор кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор 

 
Зміст складових здоров’язбережувальної компетентності 

курсантів 
ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна, професор кафедри 

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

 
Професійна спрямованість як принцип професійної 

підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до 
роботи в екстремальних ситуаціях 

БІЛОУС Тетяна Львівна, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 
Використання інтерактивних методів навчання у 

навчальному процесі підготовки майбутніх поліцейських (на 
прикладі ХНУВС) 

БОБРО Наталія Валеріївна, доцент кафедри соціальних та 
економічних дисциплін факультету № 2 (кримінальної поліції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат соціологічних наук 

 
Організаційно-методичні та практичні рекомендації щодо 

розвитку управлінської компетентності майбутніх офіцерів 
поліції на етапі професійного навчання 

БОРИСЮК Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри 
психології управління факультету № 7 Львівського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 
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Використання віртуальних діалогових тренажерів у 
професійній підготовці поліцейських 

ВАЛЄЄВ Руслан Гельманович, старший викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 
Компоненти лінгвопрофесійної культури юриста 
ВАСИЛЕНКО Валентина Анатоліївна, професор кафедри 

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

 
Умови ефективного дистанційного навчання 
ГАВРИЛЕНКО Катерина Миколаївна, старший викладач 

кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 факультету 
лінгвістики Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», кандидат 
педагогічних наук 

 
До питання мінімізації конфліктологічних ризиків у 

діяльності працівників поліції на етапі професійної підготовки 
ГІРЕНКО Сергій Петрович, заступник декана з навчально-

методичної роботи факультету № 2 (кримінальної поліції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Підготовка управлінських кадрів у вищих навчальних 

закладах МВС України 
КЛАЧКО Володимир Миколайович, професор кафедри 

управління та роботи з персоналом Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Формування цифрової компетентності у майбутніх 

поліцейських 
КОЛІСНИК Тетяна Петрівна, доцент кафедри 

інформаційних технологій факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
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Самоздійснення в контексті професійної підготовки 
психологів 

СУПРУН Дар’я Миколаївна, доцент кафедри спеціальної 
психології та медицини Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Роль освітнього середовища вищого військового навчального 
закладу у громадянському вихованні майбутніх офіцерів 

МАРЧЕНКО Ольга Геннадіївна, доцент кафедри вищої 
математики Харківського національного університету Повітряних 
Сил імені Івана Кожедуба, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Роль соціально-гуманітарних дисциплін у національно-
патріотичному вихованні персоналу правоохоронних структур 

ХАУСТОВА Ольга Вадимівна, 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 
історичних наук 

 

Особливості системи ставлень дівчат – курсантів ВНЗ 
МВС в адаптаційному періоді фахової підготовки 

ГОНЧАРОВА Ганна Олександрівна, аспірант кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
майбутніх дільничних офіцерів поліції 

ЗАДОРОЖНА Маргарита Вікторівна, аспірант 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

До проблеми ненормативної поведінки курсантів вищих 
навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами 
навчання 

МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант кафедри 
педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Формування групової згуртованості колективу курсантів 
НОВІКОВА Наталя Анатоліївна, завідувач відділення 

психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

РУДНЄВА Катерина Євгенівна, провідний фахівець 
відділення психологічного забезпечення відділу кадрового 
забезпечення Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Професійно-психологічна спрямованість підготовки 

майбутніх військових юристів 
РАДЧЕНКО Костянтин Анатолійович, начальник кафедри 

загальновійськових дисциплін Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 

 
Психолого-педагогічні питання професійної освіти 

персоналу МВС 
ГОЛОВЧЕНКО Олена Русланівна, студентка Національної 

академії внутрішніх справ 
 
Методи розвитку стресостійкості у курсантів ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання 
МАЛЬКОВА Марина Олександрівна, курсант факультету 

№ 3 (підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Секція 2 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Аудиторія № 310/2 

Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 
Станіслав Олександрович Ларіонов 

Секретар секції: кандидат соціологічних наук Ольга 
Вікторівна Горбачова 

 
Критерії оцінювання психологічної готовності 

поліцейського менеджера до управлінської діяльності 
БАРКО Вадим Іванович, головний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор 
психологічних наук, професор; 

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

БАРКО Вадим Вадимович, науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України, кандидат 
педагогічних наук, науковий співробітник 

 
Соціально-професійна компетентність як складова 

професійної діяльності юриста 
САВІЩЕНКО Вікторія Миколаївна, декан юридичного 

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

 
Незадовільний рівень соціального захисту 

військовослужбовців як загроза національній безпеці України 
БУРАК Марія Василівна, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції навчально-
наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 
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Правосвідомість як фактор професійного розвитку 
співробітника правоохоронних органів 

ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, доцент кафедри соціальної 
психології факультету управління та бізнесу Харківської державної 
академії культури, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Психологічні аспекти підвищення професійної надійності 

працівників поліції 
ГОРБАЧОВА Ольга Вікторівна, доцент кафедри педагогіки 

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

 
Роль ціннісно-смислової сфери в регуляції процесу 

самореалізації особистості працівника служби пенітенціарної 
пробації 

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

 
Проблемні питання поліцейського піклування 
ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович, заступник декана з 

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

 
Значення рольової поведінки у професійній діяльності 

працівників поліції 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри 

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

 
Емоційна компетентність як професійно важлива якість 

юриста 
ЖДАНОВА Ірина В’ячеславівна, доцент кафедри соціології 

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

 
Психологія забезпечення публічної безпеки 
ЗАГУМЕННА Юлія Олександрівна, професор кафедри 

теорії та історії держави і права факультету № 1 (слідства) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
До проблеми вивчення психологічного змісту професійної 

відповідальності працівників поліції 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, доцент кафедри соціології 

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

 

Діагностика агресивної поведінки особистості засобами 
психологічного тренінгу 

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

МАКАРЕНКО Павло Валентинович, заступник декана з 
навчально-методичної роботи факультету № 4 (кіберполіції) 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 
Операціональні характеристики професіогенезу 

правоохоронця 
МІЛОРАДОВА Наталя Едуардівна, професор кафедри 

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

 
Гендерні відмінності характерологічних властивостей 

слухачів первинної підготовки патрульної поліції 
ТЕСЛИК Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій Сумського 
державного університету, кандидат психологічних наук 
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Характеристика психологічних ознак злочинця 
ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, заступник директора 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України, кандидат педагогічних наук 

 

Врахування чинника соціального інтелекту в діловому 
спілкуванні працівниками поліції 

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

 

Проблемні питання військовослужбовців-жінок при 
проходженні військової служби в Національній гвардії України 

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

 

До проблеми вивчення саморегуляції особистості у 
контексті інноваційної діяльності 

АЛЕКСЄЄНКО Наталія Володимирівна, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 

Визначення ефективності виконання службово-бойових 
завдань військовослужбовцями Національної гвардії України 

БАЙДА Максим Степанович, 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 

 

Актуальність впровадження профайлінгу як психологічного 
напряму у діяльність Національної поліції 

ДІДКОВСЬКА-БІДЮК Марія Володимирівна, старший 
психолог Святошинського управління поліції Головного 
управління Національної поліції в місті Києві 
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Правоохоронна діяльність як предмет дослідження в 
юридичній психології 

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

 
Основні правила поведінки поліцейських групи превентивної 

комунікації під час стихійних масових заворушень 
ОВЕРЧЕНКО Дмитро Григорович, аспірант Одеського 

державного університету внутрішніх справ 
 
Професійна самореалізація особистості та її дослідження в 

сучасній науці 
ТВЕРДОХЛЄБОВА Наталя Євгеніївна, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними 
системами Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 

 
Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності між ними відносин 
підлеглості: соціально-психологічний аспект 

КОЛДАШОВ Артур Олегович, студент 1 курсу магістратури 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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Секція 3 
НЕГАТИВНІ ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У 
ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЯКИЙ БРАВ 

УЧАСТЬ В АТО 
 

Аудиторія № 204/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Вікторія В’ячеславівна Доценко 
Секретар секції: кандидат психологічних наук Оксана 

Володимирівна Платковська 
 
Особливості соціально-психологічної реадаптації 

правоохоронців після повернення із зони локального збройного 
конфлікту 

БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, професор кафедри 
психології діяльності в особливих умовах соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту населення України, доктор психологічних наук, професор 

 
Психологічна реабілітація правоохоронців – учасників 

антитерористичної операції 
ДУБОВА Ірина Олександрівна, заступник завідувача 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник; 

КИРІЄНКО Людмила Андріївна, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України 

 
Попередження та подолання негативних психічних станів 

та реакцій, що виникають у рятувальників під впливом 
надзвичайної ситуації 

КУФЛІЄВСЬКИЙ Андрій Станіславович, начальник 
соціально-психологічного факультету Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент; 

СЕРЕДА Юлія Ігорівна, фахівець соціально-психологічного 
факультету Національного університету цивільного захисту 
України, кандидат психологічних наук 



 19 

Індивідуально-психологічні особливості особистості 
працівників Національної поліції як фактор впливу на 
розвинення психосоматичних захворювань 

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

 
Теоретичне дослідження терміна «стійкість» 
КРАВЦОВ Дмитро Русланович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Психологічна діагностика суїцидальної поведінки 

військовослужбовців Національної гвардії України 
СЕМЕНКО Євген Юрієвич, 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 
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Секція 4 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦЯ 
 

Аудиторія № 204/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Наталія Едуардівна Мілорадова 
Секретар секції: кандидат психологічних наук Олена 

Павлівна Макарова 
 
Про системні принципи формування особистості 

правоохоронця 
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович, професор кафедри 

психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля, доктор психологічних наук, 
професор 

 
Теоретичні основи дослідження процесу професіоналізації 

правоохоронців 
АНДРУШКО Ярина Степанівна, доцент кафедри психології 

Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук 

 
Проблема розвитку професійної культури працівників 

правоохоронних органів 
ВАСИЛЕНКО Олена Вікторівна, професор кафедри 

іноземних мов Національної академії внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Специфіка адаптивних здібностей поліцейських на різних 

етапах професійного становлення 
ГРЕСА Наталія Володимирівна, доцент кафедри соціології 

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

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



 21 

Розвиток особистості правоохоронця в культуротворчому 
аспекті 

КОГУТ Олександра Олександрівна, науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії з проблемних питань 
правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту, 
кандидат психологічних наук 

 
Феномен ідентичності у міждисциплінарному вимірі 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

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

 
До проблеми самовиховання у процесі формування 

особистості майбутнього правоохоронця 
ФІЛОНЕНКО Володимир Миколайович, доцент кафедри 

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

 
Роль саморегуляції у формуванні особистості 

правоохоронця 
БІЛЕЦЬКА Неллі Іванівна, аспірант Національної академії 

внутрішніх справ 
 
Психологічний зміст поняття правова ідентичність 
ГЕРАСИМЕНКО Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри 

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

 
Кримінально-правовий захист честі та гідності 

працівників поліції 
ЄПІШКО Івєтта Сергіївна, ад’юнкт Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Джерела походження і види відповідальності особистості 
КУДРЯВЦЕВА Ганна Ігорівна, слідчий слідчого відділу 

Сумського відділу поліції ГУПН в Сумській області 



 22 

Зміст професійної компетентності працівників поліції 
ШЛОМІН Олександр Юрійович, аспірант кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Секція 5 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

ТА НАСИЛЬСТВА У СІМ’ЯХ 
 

Аудиторія № 203/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Світлана Вячеславівна Харченко 
Секретар секції: кандидат педагогічних наук, доцент Павло 

Дмитрович Червоний 
 
Особливості Я-концепцій жінок і чоловіків зрілого віку 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, доцент кафедри 

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

 
Особливості допиту неповнолітніх 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

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

РАДІОНОВА Лариса Олександрівна, заступник начальника 
ювенальної превенції управлінні превентивної діяльності ГУНП в 
Харківській області 

 
Виховання колективізму в школі за системою 

А.С. Макаренка 
ЧЕРВОНИЙ Павло Дмитрович, старший викладач кафедри 

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

 
Психологічні аспекти превентивної діяльності поліції з 

попередження злочинності в молодіжному середовищі 
ЯРЕМА Наталія Юріївна, провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат 
психологічних наук; 
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ПАМПУРА Ігор Іванович, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 
Новий підхід у підготовці офіцерів патрульної поліції, які 

реалізовують проект «Шкільний офіцер поліції» 
БЕЛУГІНА Катерина Вікторівна, начальник відділу зв’язків 

з громадськістю Департаменту патрульної поліції; 
ДАШУТІНА Олена Василівна, старший інспектор з 

особливих доручень відділу зв’язків з громадськістю Департаменту 
патрульної поліції 

 
Консультативна платформа «Трикутник перемоги» як 

інструмент формування життєстійкості у підлітків 
КОБИКОВА Юлія Валентинівна, старший викладач 

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

 
Особливості сприйняття ставлення батьків дівчатами з 

девіантними формами поведінки 
ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант факультету № 3 

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

БЕХ Олег Володимирович, начальник Головного управління 
Національної поліції в Харківській області 

 
НІКОЛАЄВ Олексій Миколайович, начальник Управління 

патрульної поліції в місті Харкові Департаменту патрульної поліції 
 
ХОМЕНКО Андрій Миколайович, начальник відділу 

ювенальної превенції управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в Харківській області 

 
ШЕРЕМЕТ Костянтин Юрійович, старший інспектор 

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

 
ГОЛОВЧАНСЬКИЙ Олександр Валерійович, начальник 

відділу УКЗ Головного управління Національної поліції в 
Харківській області 
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