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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

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

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

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

 
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; 
– доцент кафедри соціології та психології Греса Наталія 

Володимирівна; 
– старший викладач кафедри соціології та психології Посохова 

Яна Сергіївна; 
– начальник відділу організації наукової роботи ХНУВС 

Мірошниченко Оксана Станіславівна. 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

10.00 – 10.30 Реєстрація учасників конференції 
10.30. – 11.00 Відкриття конференції 
11.00 – 14.00 Майстер-класи 
14.00 – 15.00 Підведення підсумків, вручення 

сертифікатів 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
м. Харків, просп.Л.Ландау, 27, 

Центр корекційної  
та психодіагностичної діяльності 

 
РОБОЧІ МОВИ: 

українська, російська 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Сокуренко Валерій Васильович - ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ.  

Швець Дмитро Володимирович - перший проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Синєгубов Олег Васильович - декан факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ  

Євдокімова Олена Олександрівна - завідувач кафедри 
соціології та психології Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 
1. «МРІЯТИ, ПЛАНУВАТИ, ДОСЯГАТИ ЦІЛЕЙ» 

 
Тренер Доценко Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету №3 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

Уміння формулювати цілі – запорука здійснення ваших мрій. Не 
маючи чітких цілей, Ви будете безпорадно борсатися в хвилях життя і 
плисти за течією. На майстер-класі Ви дізнаєтеся, як мрії 
перевтілювати в мету, бажання – в завдання, а прагнення – в дії. Ви 
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дізнаєтеся, що немає меж вашим можливостям, за винятком тих 
рамок, якими ви обмежуєте власну уяву. 

  
2. «МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ» 

 
Тренер Колчигіна Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри практичної психології Української інженерно-
педагогічної академії. 

Майстер-клас буде спрямований на формування мотивованої та 
цілеспрямованої поведінки, яка орієнтована на досягнення успіху, 
зміцнення впевненості у собі за допомогою таких методів роботи як 
ігрові вправи, метафоричні карти, арт-терапевтичні техніки.  

 
3. «СТРЕС ПОВСЯКДЕННЯ: РОЗПІЗНАТИ, ВИРІШИТИ 

ПРОБЛЕМИ, ВІДНОВИТИ РЕСУРСИ»  
 

Тренер Мілорадова Наталя Едуардівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, сертифікований тренер, професор кафедри педагогіки та 
психології факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ. 

На майстер - класі передбачається знайомство з колодами 
метафоричних асоціативних карт, тематично пов'язаних із стресом, 
емоційною напругою, втратами (resilio, сооре). Дослідження 
учасниками власного автоматичного стресового сценарію, дозволить 
не лише досліджувати стресовий сценарій особистості, але і зрозуміти 
як його змінити при необхідності, а також актуалізувати свідомі 
стратегії подолання із стресовими ситуаціями.  
 

4. «ТАЄМНИЦІ ІНТЕРНЕТУ: ХТО КИМ УПРАВЛЯЄ»  
 
Тренер Московченко Валентина Валеріївна, кандидат 

психологічних наук, психодрамотерапевт, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 

На даному майстер-класі буде проведена дослідницька 
психологічна гра щодо пошуку причино-наслідкових зв’язків 
виникнення комп’ютерної залежності та засобів боротьби з нею. 
Робота буде проходити з використанням психодраматичних технік та 
метафоричних асоціативних карт, що допоможе учасникам 
розширити погляд на таємниці впливу інтернету з різних сторін. 
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5. ПСИХОЛОГІЧНА НАСТІЛЬНА ГРА «САФАРІ» 
 
Тренер Стогній Дарія Ігорівна, слухач магістратури, кафедри 

соціології та психології факультету № 6, Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 

Настільна психологічна гра «Сафарі» дасть можливість Вам 
подивитися на своє життя так, як ви ніколи на неї не дивилися! Гра 
допоможе Вам осмислити прожиті етапи життєвого шляху, 
усвідомити його кризові моменти, надбання і втрати, знайти нові 
ресурси для подолання життєвих труднощів і розвитку. 
 

6. «ТРЕНІНГ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 
 

Тренер Харченко Світлана Вячеславівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 
психології, факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ. 

Соціальний інтелект забезпечує отримання та ефективну обробку 
максимуму інформації про поведінку людей, розуміння мови 
невербального спілкування, формулювання швидких й точних думок 
про суб’єктів спілкування, успішне прогнозування їх реакції в певних 
умовах тощо. Соціально-психологічний тренінг соціального інтелекту 
найбільшою мірою спрямований на розвиток наступних здібностей: 
адекватно сприймати емоційні реакції та вербальну експресію 
партнерів в процесі ділового спілкуванні; правильно розуміти мотиви 
співрозмовників та свій вплив на розгортання ситуації взаємодії; 
ефективно передбачати розвиток комунікативної ситуації. 

 
7. «Я ТА ІНШІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАЧУЩИХ СТОСУНКІВ 

МЕТОДОМ ПСИХОДРАМИ» 
 
Тренер Чепіга Лада Петрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, психодрамотерапевт, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. 

Дану майстерню присвячено тому, як влаштовані наші стосунки 
зі значущими іншими, ми зможемо за допомогою психодраматичних 
технік дослідити причини наших ускладнень, спробувати інші 
способи взаємодії з важливими для нас людьми.  
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8. «МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
МИСЛЕННЯ» 
 

Тренер Черкашин Андрій Іванович, кандидат психологічних наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки і психології управління 
соціальними системами Національного технічного університету 
«Харківського політехнічного інституту». 

В рамках тренінгу кожен учасник отримає унікальну можливість 
поринути і помандрувати у світ своєї підсвідомості. Автором тренінгу 
буде презентована методика, що сприяє формуванню позитивного 
СПОСОБУ життя і розуміння себе, як ТВОРЦА власної долі. В 
результаті учасники майстер-класу будуть знати: шляхи, форми і 
методи формування позитивного мислення; вміти: правильно 
формувати свої думки, фрази і відповідно власну долю. 
 

9.  «ПІСОЧНА ТЕРАПІЯ: ДЗЕРКАЛО ВНУТРІШНЬОГО 
СВІТУ» 

 
Тренер Шахова Олена Григорівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ. 

На майстер-класі буде представлена методика пісочної терапії, як 
ефективний інструмент вирішення психологічних проблем і 
особистісного розвитку. 
 

10.  «ТВОЇ МОЖЛИВОСТІ – БЕЗ МЕЖ» 
 

Тренер Шевченко Лариса Олександрівна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ. 

Дана майстерня присвячена ознайомленню з базовими 
навичками медіації. В ході роботи спробуємо з’ясувати наскільки Ви 
конфліктна (неконфліктна) особа; які дії є типовими під час 
конфлікту; чи можлива трансформація конфлікту; опанування 
базових технік медіації та як розвинути повсякденні навички 
безконфліктного спілкування. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 
Наукове видання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма 
VІІ Харківської науково-практичної конференції 

«Актуальні напрями практичної психології і 
психотерапії» 

 
 

(Харків, 2березня 2018 р.) 
 

 
Відповідальні за випуск: 

 
Греса Наталія Володимирівна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ; 
Посохова Яна Сергіївна, старший викладач кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
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просп. Л.Ландау, 27, м. Харків, 61080. 
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