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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ полковник поліції Швець Дмитро 

Володимирович. 
Секретар – професор кафедри педагогіки та психології 

факультету № 3 Харківського національного університету 

внутрішніх справ Харченко Світлана Вячеславівна. 

 
 

Члени оргкомітету: 

– декан факультету № 3 Колотік Анатолій Сергійович; 
– завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

Федоренко Олена Іванівна; 
– заступник начальника – завідувач відділення поліграфії 

редакційно-видавничого відділу Волошина Наталія Олексіївна; 
– т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи 

Чумак Володимир Валентинович; 
– т.в.о. начальника відділу матеріального забезпечення 

Плеснявський Владлен Петрович; 
– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 

– заступник начальника відділу організації служби 

Тарасенко Віталій Миколайович; 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова 

Ірина Василівна; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара 

Олексіївна. 
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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 
 

 

 

 

РОБОЧІ МОВИ: 

українська, російська, англійська 

 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

доповіді – до 15 хвилин; 
виступи в рамках дискусії – до 5 хвилин. 



4 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх офіцерів поліції у 

Харківському національному університеті внутрішніх справ 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, доцент 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Сексуальні домагання до дітей в мережі Інтернет 
БАНДУРКА Олександр Маркович, президент кримінологічної 

асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік 

Національної академії правових наук України, заслужений юрист 

України 

 

Окремі питання формування особистості сучасного 

поліцейського 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, начальник Головного 

управління Національної поліції  в Харківській області, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 

Сучасний стан національно-патріотичного виховання у 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

БОРТНИК Сергій Миколайович, перший проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Антикорупційна спрямованість студентів: проблеми 

формування 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, завідувач кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 

справ, доктор психологічних наук, професор 

 

 

 

https://pep.org.ua/uk/company/4051
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Категорія професіоналізації в психологічній науці  
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 

справ,доктор психологічних наук, професор 

 
Алгоритм визначення суїцидально активних 

військовослужбовців НГУ, як підґрунтя налаштування 

автоматизованого психодіагностичного субкомплексу 

«ФАКТОР-S» 
КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович,начальник 

науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 

супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 

України науково-дослідного центру Національної академії 

Національної гвардії України (м. Харків),доктор психологічних 
наук, старший науковий співробітник; 

МАЦЕГОРА Яніна Володимирівна,провідний науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії морально-

психологічного супроводження службово-бойової діяльності 

Національної гвардії України науково-дослідного центру 

Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 

Дефекти правової соціалізації як чинник девіацій у підлітків 
МОГІЛЕВСЬКИЙ Леонід Володимирович, проректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Конфлікт поколінь «батьки і діти» як виклик педагогам 
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 
 

Формування у майбутніх працівників поліції готовності  

до роботи з профілактики  насильства в сім’ї  
ТЮРІНА Валентина Олександрівна,професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій)Харківського національного університету внутрішніх 

справ,доктор педагогічних наук професор 
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Зміст і етапи реалізації національно-патріотичного 

виховання курсантів та студентів у Харківському національному 

університеті внутрішніх справ 
ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, завідувач кафедри педагогіки 

та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 

діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ,доктор педагогічних наук, професор 

 
Сучасне освітнє середовище закладу вищої освіти як ядро 

формування особистості майбутнього офіцера державної 

кримінально-виконавчої служби України 
АНІЩЕНКО Вікторія Олександрівна,професор кафедри 

педагогіки та гуманітарних дисциплін факультету пробації 
Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), кандидат 

технічних наук, доцент 

 

Державне регулювання патріотичного виховання у закладах 
вищої освіти МВС України 

ГУБЕНКО Андрій Олександрович, начальник сектору 
методичного забезпечення навчально-методичного відділу 

Навчального центру Оперативно-рятувальної служби Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України,кандидат наук з 

державного управління 

 

Гендерні особливості емоційного вигорання працівників поліції 
КОЖУШКО Аліна Романівна, завідувач відділення 

психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору 

Центру психіатричної допомоги та професійного 
психофізіологічного відбору Державної установи «Територіальне 

медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Харківській області»,кандидат психологічних наук 

 
Посттравматичне зростання у поліцейських та 

військовослужбовців після виконання службових обов’язків в 
нетипових умовах 

КУДАР Кіра Валеріївна, психолог Центру психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору Державної 

установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Харківській області», кандидат 

психологічних наук 
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Психологічні ресурси особистості правоохоронця: погляд на 

проблему 

ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, начальник кафедри 

психології та педагогіки Національної академії Національної 

гвардії України (м. Харків), кандидат психологічних наук, доцент; 

САШУРІНА Олена Юріївна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Застосування тренінгових технологій у системі 

професійно-психологічної підготовки особового складу 

Національної гвардії України 

НІКОНОВА Олена Юріївна, офіцер (психолог) групи обліку 

та роботи з особовим складом батальйону спеціального 

призначення «Донбас» 15 Слов'янського полку Східного 

оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії 

України, кандидат психологічних наук 
 

Інтерактивні методи навчання в системі службової 

підготовки працівників поліції 
ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, перший заступник директора 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України, кандидат педагогічних наук 

 

Фактори ризику насильства та жорстокого поводження з 

дітьми 
РАДІОНОВА Лариса Олександрівна, заступник начальника 

ювенальної превенції управлінні превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в Харківській області 
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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: кандидат психологічних наук, доцент 

Наталія Едуардівна Мілорадова 

Доцільність герменевтичної компоненти при формуванні 

загально-професійної компетенції у курсантів, які здобувають 

освіту за спеціальністю «правоохоронна діяльність» 
ДОНІЙ Наталія Євгеніївна,професор кафедри економіки та 

соціальних дисциплін факультету пробації Академії Державної 

пенітенціарної служби (м. Чернігів), доктор філософських наук, 

професор 

 

Удосконалення культури мовлення майбутнього правоохоронця 
КОРОТКОВА ЮліяМихайлівна, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін факультету № 2 Донецького юридичного 

інституту МВС України (м. Маріуполь), доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

Актуальність запровадження іншомовного аспекту як 

передумови професійного самоздійснення психологів системи 

МВС України  
СУПРУН Дар’я Миколаївна, професор кафедри спеціальної 

психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної 

освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова (м. Київ), доктор педагогічних наук, доцент 

 

Роль куратора в організації виховної роботи у закладі вищої 

освіти 
БОБРО Наталія Валеріївна,доцент кафедри соціальних та 

економічних дисциплін факультету № 2 (кримінальної поліції) 

Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат соціологічних наук 

http://academysps.edu.ua/fakul-tet-probatsiyi/
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Роль психолого-педагогічного виховання курсантів у 

вдосконаленні професійної майстерності 

БРИСКОВСЬКА Оксана Миколаївна,провідний науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем протидії 

злочинностіНаціональної академії внутрішніх справ (м. Київ), 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник  

 

Потенціал навчально-наукового інституту № 1 

Національної академії внутрішніх справ з підготовки фахівців 

для правоохоронних органів 
БУРАК Марія Василівна, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної 

академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат юридичних наук 

 

Дотримання принципів національного виховання курсантів 

у ЗВО МВС України як методологічна основа належного 

формування особистості сучасного поліцейського-патріота 
ВАЙДА Тарас Степанович, завідувач кафедри спеціальної 

фізичної та вогневої підготовкиХерсонського факультету 

Одеського державного університету внутрішніх, кандидат 

педагогічних наук, доцент  

 

Деякі особливості нової моделі підготовки фахівців 

підрозділів превентивної діяльності 

ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович, заступник декана з 

навчально-методичної роботи факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор 

 

Шляхи забезпечення гендерної рівності в ході виховної 

роботи з курсантами ЗВО зі специфічними умовами навчання 

ЖУК Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та 

запобігання корупції навчально-наукового інституту 

№ 3Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник 
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Інформаційно-психологічний вплив на супротивника у 

війнах – історичний досвід 

ЗАБОРОВСЬКИЙ Віталій Віталійович, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (права та 

масових комунікацій) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент 

 

Реалізація окремих дидактичних принципів на заняттях з 

вогневої підготовки в закладах освіти МВС України: прикладні 

аспекти 
ЗАПОРОЖАНОВ Олександр Вадимович, професор кафедри 

вогневої підготовки Національної академії внутрішніх справ 

(м. Київ), кандидат педагогічних наук, доцент; 

МАКСИМОВ Сергій Петрович, доцент кафедри вогневої 

підготовки Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 

Методика оцінювання якості навчального заняття, 

проведеного викладачем закладу вищої освіти: «Викладач очима 

курсанта (слухача)» 
ЗЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрій Миколайович,провідний науковий 

співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ), кандидат педагогічних наук, професор; 

ЗАБОЛОТНИЙ Олег Андрійович,провідний науковий 

співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ), кандидат військових наук, доцент; 

ВАСИЛЬЄВ Олександр Миколайович,старший науковий 

співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ) 

 

Особливості застосування професійного сценарного 

планування у підготовки поліцейського 

МІЛОРАДОВА Наталя Едуардівна, професор кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 
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Психолого-педагогічний супровід процесу використання 

моделювання професійної діяльності в системі військової 

підготовки офіцерів запасу в військових навчальних підрозділах 

ЗВО 
МОНАСТИРСЬКИЙ Валерій Миколайович, доцент 

кафедри військової підготовки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

 

Про деякі умови реалізації студентоцетрованого підходу у 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

МУХІНА Галина Вікторівна, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплінДонецького юридичного інституту МВС 

України (м. Кривий Ріг), кандидат педагогічних наук 

 

Особливості адаптаційної роботи з майбутніми 

поліцейськими 
РОМАШЕНКО Вікторія Євгенівна, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін факультету № 2 Донецького юридичного 

інституту (м. Маріуполь) МВС України, кандидат педагогічних наук 

 

Патріотичне виховання студентів 
ТИЩЕНКО Олена Іванівна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Деякі методи морально-психологічного виховання 

курсантів (слухачів) ЗВО зі специфічними умовами навчання 
ТУЗІКОВ Сергій Анатолійович,доцент кафедри фізики та 

радіоелектронікиХарківського національного університету 

Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба,кандидат технічних наук, доцент; 

БЄЛОУСОВ Володимир Васильович,доцент кафедри фізики 

та радіоелектроніки Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,кандидат технічних наук, 

доцент;  

ДЖУС Всеволод Сафонович, доцент кафедри фізики та 

радіоелектронікиХарківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,кандидат технічних наук, 

доцент 
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Національно-патріотичне виховання молоді в військових 

закладах освіти 

ФОРОСТОВЕЦЬ Сергій Володимирович, начальник 

комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою ”Рятувальник”» Харківської обласної ради, 

кандидат філософських наук; 
БАГЛАЙ Микола Васильович, начальник курсу № 2 

факультету логістики Національної академії Національної гвардії 

України (м. Харків) 

 

Окремі питання професійного навчання поліцейських у 

великій Британії  

БОРОВИК Микола Олександрович, викладач кафедри 

спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (кримінальної 

поліції) Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Основні педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції 
ЗАДОРОЖНА Маргарита Вікторівна, слідчий Слідчого 

відділу Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській 

області, аспірант кафедри педагогіки та психології Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 
Формування професійної відповідальності майбутніх 

офіцерів поліції на засадах компетентісного підходу 
КУДРЯВЦЕВА Ганна Ігорівна,старший слідчий слідчого 

відділу Сумського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області 

 

Практичні заходи командира підрозділу щодо формування 

професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників 
ЛОЗОВИЙ Іван Вікторович, тимчасово виконуючий обов’язки 

заступника начальника навчального курсу факультету зенітних 

ракетних військ з морально-психологічного забезпечення 

Харківськогонаціонального університету Повітряних Сил ім. Івана 

Кожедуба; 

ШТУКА В’ячеслав Анатолійович, заступник начальника 

факультету зенітних ракетних військ з морально-психологічного 
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забезпечення Харківського національного університету Повітряних 

Сил ім. Івана Кожедуба 

 

Примусовий призив до військ та патріотичне виховання 

військовослужбовців строкової служби 
ОВСІЄНКО Оксана Борисівна, начальник служби 

психологічного забезпечення військової частини 3035 Східного 

оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії 

України 

 

Гарантування якості підготовки слухачів (курсантів) у 

закладах вищої освіти 

ОЛІФЕРУК Володимир Миколайович, начальник науково-

дослідного відділу Центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (м. Київ); 

ШАБАТІНА Надія Олексіївна, науковий співробітник 

начальник науково-дослідного відділу Центру воєнно-стратегічних 

досліджень Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського (м. Київ) 

 

До проблеми національно-патріотичного виховання 

поліцейських  
ХРИСТЮК Оксана Сергіївна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ); 

ШУСТ Юлія Віталіївна, здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю «Психологія»Національної 

академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 

Професійна підготовка працівників органів досудового 

розслідування національної поліції України в закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання 
ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, слідчий відділу слідчого 

управління Головного управління Національної поліції в 

Харківській області  
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Секція 2 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦЯ ТАСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Аудиторія № 310/2 
Керівник секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Світлана Вячеславівна Харченко 
Секретар секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Вікторія В’ячеславівна Доценко 
 

Психологічний профіль керівника територіального 

підрозділу поліції охорони 
БАРКО Вадим Іванович, головний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 

доктор психологічних наук, професор; 
ОСТАПОВИЧ Володимир Петрович, завідувач науково-

дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ),кандидат 

юридичних наук 

 
Роль комунікативних здібностей у професійній діяльності 

працівників поліції 
РОМАНЕНКО Оксана Вікторівна, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ 
(м. Київ), доктор психологічних наук, професор 

 
Вплив самоорганізаційних вольових якостей на успішність 

навчання 
ЦІЛЬМАК Олена Миколаївна, професор кафедри соціології 

та психології Національного університету «Одеська юридична 
академія», доктор юридичних наук, професор 

 
Поняття «компетентність» та «компетенція» у контексті 

формування комунікативної майстерності професіонала 
АНДРОСЮК Вячеслав Георгійович, провідний науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного 
забезпечення та психофізіологічних досліджень Національної академії 

внутрішніх справ (м. Київ), кандидат психологічних наук, професор; 
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ВОЛОШИНА Оксана Василівна, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та 

психофізіологічних досліджень Національної академії внутрішніх 

справ (м. Київ), кандидат психологічних наук, доцент 

 

Розвиток управлінської компетентності майбутніх офіцерів 
поліції через використання комплексних квазіуправлінських завдань 

БОРИСЮК Ольга Миколаївна, доценткафедри психології 

управління факультету № 7 Львівського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 

Специфіка копінг-поведінки курсантів 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 

 

Аналіз діяльності підрозділів пробації державної 

кримінально-виконавчої служби України 
ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник 

 

Гідність як головний принцип індивідуального морального 

самовизначення працівника поліції 
ГРИЩЕНКО Ніна Володимирівна, доцент кафедри 

соціальних та економічних дисциплін факультету № 2 

(кримінальної поліції) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат філософських наук, доцент 

 

Гендерні особливості копінг-поведінки першокурсників 

ХНУВС під час табірних зборів 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри 

педагогіки та психології факультету №3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 
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Напрями формування і вдосконалення гендерної політики в 

Україні 

МАЛОГОЛОВА Олеся Олексіївна, науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та 

психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту 

заочного та дистанційного навчання Національної академії 

внутрішніх справ (м. Київ), кандидат юридичних наук  

 

Психологічні особливості процесу випpaвлeння тa 

pecoціaлізaції жінoк, зacуджeниx до пoзбaвлeння вoлі 
МІPOШНИЧEНКO Оксана Миколаївна, нaчaльник кaфeдpи 

психології Aкaдeмії Дepжaвнoї пeнітeнціapнoї служби 

(м. Чернигів), кандидат психологічних нaук, дoцeнт 

 

Психологічне супроводження курсантів в процесі адаптації 
ПАШКОВСЬКА Марина Віталіївна, старший науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем превентивної 

діяльності та запобігання корупції Навчально-наукового інституту 

№ 3 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник; 

БУТКО Вікторія Володимирівна, психолог відділення 

психологічного забезпечення відділу культурної комунікації та 

психологічного супроводження Національної академії внутрішніх 

справ (м. Київ) 

 

Психолого-педагогічні підходи до вивчення 

комунікабельності як системної властивості особистості 

поліцейського 
ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, доцент кафедри соціології 

та психології факультету № 6 (права та масових комунікацій) 

Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат психологічних наук 

 

Стан та перспективи участі жінок у міжнародних і 

національних заходах щодо миру та безпеки 
ПРОЦИК Любов Сергіївна, науковий співробітник науково-

організаційного відділу Державного науково-дослідного інститут 

МВС України, кандидат психологічних наук 
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Психологічні особливості формування гендерної культури 

працівників правоохоронних органів 

РІВЧАЧЕНКО Олена Анатоліївна, старший викладач 

кафедра юридичної психології Національної академії внутрішніх 

справ (м. Київ), кандидат юридичних наук 

 

Агресивність осіб юнацького віку  
ТЕСЛИК Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій Сумського 

державного університету, кандидат психологічних наук;  

ГОНЧАРЕНКО Аліна Романівна, студентка факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського 

державного університету 

 

Психологічні особливості курсантів з різним рівнем 

соціального інтелекту 
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, професор кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Вимоги професійної діяльності до компетентності 

поліцейських патрульної поліції 
ЯРЕМА Наталія Юріївна, провідний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 

Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 

кандидат психологічних наук; 

ПАМПУРА Ігор Іванович, старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 

Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ) 

 

Характер як психологічна детермінанта індивідуального 

стилю діяльності поліцейського 
ЄВТУШЕНКО Вікторія Ігорівна, практичний психолог 

відділення психопрофілактики та професійного 

психофізіологічного відбору Державної установи «Центр 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору МВС України», аспірант кафедри юридичної психології 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
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Особистісна ідентичність у житті сучасної людини 

ГЕРАСИМЕНКО Ольга Анатоліївна, старший науковий 

співробітник сектору лінгвістичних та психологічних досліджень 

лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних і 

мистецтвознавчих досліджень Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. Н.С. Бокаріуса, 

аспірантка кафедри соціології та психології факультету № 6 (права 

та масових комунікацій) Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Особливості розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів-прикордонників в умовах магістратури 

ЗАВИДОВИЧ Вікторія Володимирівна,викладач кафедри 

зарубіжної літератури і культурології Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії 

 

Заохочення поліцейських вогнепальною зброєю як спосіб 

забезпечення службової дисципліни 

КОЛДАШОВ Артур Олегович, аспірант кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 

 

Зміст поняття «професійна культура» військового юриста 
ПЕТРУК Олег Васильович, старший викладач кафедри 

загальновійськових дисциплін Військово-юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Харків) 

 

Стан наукових розробок проблеми наркоманії у період 1980 – 

1991 рр. ХХ ст. 
КОЦУР Микола Миколайович, адвокат, Київське 

об`єднання адвокатів 

 

Соціально-психологічні чинники формування позитивного 

іміджу та професійного становлення працівників Національної 

поліції України 
ТАРАНОВСЬКИЙ Петро Іванович,викладач курсу 

«Удосконалення навичок керування автомобілем» Державної 

установи «Криворізька академія патрульної поліції» 
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Особливості професійної самореалізації працівників поліції  

ТВЕРДОХЛЄБОВА Наталя Євгеніївна,аспірант кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій)Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

 

Гендерна рівність в органах Національноїполіції 
ФЕДОРОВСЬКA Нaтaлія Володимирівнa, старший 

нaуковий співробітник наукової лaборaторії з проблем 

зaбезпечення публічної безпеки і порядку навчально-наукового 

інституту № 3 Нaціонaльної aкaдемії внутрішніх спрaв (м. Київ) 

ПРИХОДЬКО Олексaндрa Олексaндрівнa, курсант 42 

навчальної групи навчально-наукового інституту № 3 Нaціонaльної 

aкaдемії внутрішніх спрaв (м. Київ) 

 

Мотивація як первинний елемент формування особистості 

фахівця-правоохоронця 
ХРИСТЮК Оксана Сергіївна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ); 

БОНДАРЕНКО Марія Петрівна, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Психологія» 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 

Мотиваційний аспект соціально-психологічного впливу у 

професійній діяльності слідчих 
ЧЕПУР Оксана Олександрівна, головний судовий експерт 

Полтавського науково-дослідного, експертно-криміналістичного 

центру МВС України 

 

Дискурс щодо розуміння сутності формування медіаційної 

компетенції майбутніх юристів 

СТЕЦЕНКО Валерія Вікторівна, курсантка факультету підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

 

Вплив рівня розвитку логічного мислення на професійно важливі 

властивості курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання 
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ШУТКО Дарина Олександрівна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Секція 3 

НЕГАТИВНІ ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ  

У ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Аудиторія № 204/2 

Керівник секції: кандидат психологічних наук  

Оксана Володимирівна Платковська 

Секретар секції: Дмитро Русланович Кравцов 
 

Зв’язок копінг-стратегій зі стресом у працівників поліції 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, доцент кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій)Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Розлади адаптації як реакція на професійний стрес у 

працівників правоохоронних органів 
ВЛАСЕНКО Софія Борисівна, доцент кафедри юридичної 

психологіїНаціональної академії внутрішніх справ (м. 

Київ),кандидат психологічних наук 

 

Саморегуляція як процес внутрішньої психічної активності 

поліцейських 
ДІДУХ Марина Миколаївна, старший викладач кафедра 

юридичної психологіїНаціональної академії внутрішніх справ (м. 

Київ),кандидат психологічних наук 

 

Самотність як соціально-психологічний феномен 

ДЕМ’ЯНЕНКО Юлія Олександрівна,старший науковий 

співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного 

співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби 

(м. Чернігів), кандидат психологічних наук, доцент; 

БОЙПРАВ Олена Олександрівна, курсантка 2 курсу 

Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів) 

 

Психологічна адаптація поліцейських до умов професії 
ЛИТВИН Вікторія Вікторівна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ (м. 

Київ),кандидат юридичних наук 
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Негативні психоемоційні стани та їх корекція у персоналу 

правоохоронних органів 

ПЛАТКОВСЬКА Оксана Володимирівна, доцент кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 

 

Психологічна стійкість спеціаліста екстремального 

профілю 
КРАВЦОВ Дмитро Русланович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Стрес-фактор як чинник виникнення негативних 

психоемоційних станів працівників національної поліції 

ЛУКАШЕНКО Марина Юріївна, аспірант докторантури та 

аспірантури кафедри юридичної психології Національної академії 

внутрішніх справ (м. Київ) 
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Секція 4 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ЗЛОЧИННОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

ТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

 
Аудиторія № 203/2 

Керівник секції: кандидат психологічних наук 

Олена Павлівна Макарова 
Секретар секції: кандидат педагогічних наук  

Павло Дмитрович Червоний 

 

Кібербулінг як форма психологічного насильства у 

підлітковому та молодіжному середовищі  

ТЮРІНА Валентина Олександрівна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій)Харківського національного університету внутрішніх 

справ,доктор педагогічних наук професор; 

ВАВРЕНЮК Тетяна Дмитрівна, студентка факультету № 6 

(права та масових комунікацій)Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Булінг як вид психологічного насильства в дитячому і 

підлітковому середовищі 

ТЮРІНА Валентина Олександрівна, професор кафедри 

соціології та психології факультету № 6 (права та масових 

комунікацій)Харківського національного університету внутрішніх 

справ,доктор педагогічних наук професор; 

КОВБАСЯРОлеся Анатоліївна,студентка факультету № 6 

(права та масових комунікацій)Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Деформація морально-етичної самосвідомості при 

виникненні та розвитку девіантної поведінки неповнолітніх 

правопорушників  
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, доцент кафедри соціальної 

психології факультету управління та бізнесу Харківської державної 

академії культури, кандидат психологічних наук, доцент; 
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АКЧУРІНА Аліна Євгенівна, студенка факультету 

управління та бізнесу Харківської державної академії культури; 

БАСАЛКЕВИЧ Марина Леонідівна, студенка факультету 

управління та бізнесу Харківської державної академії культури 

 

До програми проекту «Зміцнення системи захисту дітей у 
конфлікті із законом» 

ДАВИДОВА Ольга Василівна, доцент кафедри юридичної 

психологіїНаціональної академії внутрішніх справ (м. Київ), 

кандидат психологічних наук, доцент 

КАЗМІРЕНКО Вікторія Олександрівна, доцент кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ 

(м. Київ), кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 
Запобігання та протидія домашньому насильству 

уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 

України 
ІВАЩЕНКО Віта Олександрівна, професор кафедри кримінології 

та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ (м. Київ), кандидат юридичних наук, доцент 

 

Теоретичні аспекти насильства та жорсткого поводження 

з дітьми  
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 

внутрішніх справ,кандидат психологічних наук 

 

Історія музею імені А. С. Макаренка в Куряжі 
ЧЕРВОНИЙ Павло Дмитрович,старший викладач кафедри 

педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 

превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 

 

Теоретичне обґрунтування психокорекційної роботи з 

адиктивними особами підліткового віку 
ЗАВЕРУХА Ольга Ярославівна,викладач кафедри 

практичної психології та педагогіки Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності 
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Особливості психологічної готовності слідчих до 

проведення допиту неповнолітніх, які зазнали насильства 

ПАШКО Наталія Олександрівна, практичний психолог 

міського центру дитини Київської міської державної 

адміністрації,аспірант Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Особливості використання навчально-тренувального 

полігону «Зелена кімната» у процесі фахової підготовки 

курсантів-психологів 
ХРИСТЮК Оксана Сергіївна, викладач кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ (м. Київ); 

ФЕДОРОВСЬКА Наталія Володимирівна,старший науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем превентивної 

діяльності та запобігання корупції навчально-наукового інституту 

№ 3 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 

Медіативні навички як необхідна складова професійної 

компетентності офіцера ювенальної пробації 
ШПОРТЮК Олена Миколаївна,старший науковий 

співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного 

співробітництваАкадемії Державної пенітенціарної служби 

(м. Чернігів) 

 

Булінг проти вчителя як форма психологічного насильства 

у шкільному середовищі 
ГЛАЗЕНКО Вікторія Юріївна, студентка факультету № 6 

(права та масових комунікацій) Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Жінка як жертва сімейного насильства 

КОТОЛУП Мілена Геннадіївна, студентка факультету № 6 

(права та масових комунікацій)Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Домашнє насильство як прояв психологічного насильства 
РЕЗНІК Інна Станіславівна, студентка факультету № 6 

(права та масових комунікацій) Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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Ціннісні орієнтації в підлітковому та юнацькому віці 

СІРОШТАН Альона Олегівна,курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 

ЛИГУН Ніна Вікторівна, завідувач сектору психологічного 

забезпечення управління гуманітарної роботи, нагород та гендерних 

питаньДепартаменту персоналу, організації освітньої та наукової 

діяльності МВС (м. Київ) 

 

ВОЙНОВА Світлана Єгорівна, завідувач сектору кадрового 

забезпечення Харківського науково-дослідного експертно-
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