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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного університету 

внутрішніх справ Сокуренко Валерій Васильович. 
Заступник голови – перший проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ Швець Дмитро 
Володимирович. 

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

 
 

Члени оргкомітету: 
- декан факультету № 3 Колотік Анатолій Сергійович; 
- декан факультету № 6 Синєгубов Олег Васильович; 
- завідувач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 

Федоренко Олена Іванівна; 
- завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 

Євдокімова Олена Олександрівна; 
- професор кафедри теорії та історії держави і права 

факультету № 1 Бандурка Олександр Маркович; 
- начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця 

Олексій Вікторович; 
- начальник відділу організації наукової роботи 

Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
- начальник інформаційно-технічного відділу Полховський 

Олександр Миколайович; 
- начальник 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. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Аналіз сучасного стану психологічної роботи в органах 

Національної поліції 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, доцент 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Основні компоненти діяльності керівника-лідера 
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 

 
Ресурси трансформації сучасної організації 
СВІТЛИЧНА Юлія Олександрівна, голова Харківської 

обласної державної адміністрації, кандидат наук з державного 
управління 

 
Система психологічного супроводу як чинник професійно-

особистісного розвитку та саморозвитку курсантів-
правоохоронців 

КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, начальник 
Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції 
України (м. Київ), кандидат психологічних наук 

 
Співвідношення професійної ідентичності та 

професійних криз на етапі фахової підготовки курсантів ВНЗ 
МВС України 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук 
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Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-
прикордонників у сучасних умовах 

МІРОШНІЧЕНКО Валентина Іванівна, начальник 
кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових 
дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), доктор 
педагогічних наук, доцент 
 

Психолого-правові імперативи професійної діяльності 
персоналу поліції в актах acquis communautaire: стан 
закріплення і перспективи імплементації 

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; 

ПРОНЕВИЧ Тетяна Миколаївна, старший викладач 
циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін Київського 
кооперативного інституту бізнесу і права 
 

Розв’язання конфліктів як складова професійної 
компетентності правоохоронців 

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, її функції та 
проблема формування 

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

До питання про соціальну тривожність курсантів 
навчального закладу 

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 
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Особливості змісту та національно-патріотичного 
виховання курсантів та 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 

 

Мобільні пункти соціально-психологічного забезпечення 
як засіб підвищення ефективності правоохоронної діяльності 

ЗЛОТНІКОВ Андрій Львович, завідувач науково-дослідної 
лабораторії (суспільно-політичних проблем) наукового центру 
Повітряних Сил Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник; 

ГОЛОТА Анатолій Анатолійович, науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії (суспільно-політичних проблем) 
наукового центру Повітряних Сил Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

 

Заходи з психологічної адаптації військовослужбовців у 
Національній гвардії України 

ІВАНОВА Олена Вячеславівна, завідувач кафедри 
загально-правових та психологічних дисциплін факультету № 2 – 
підготовки фахівців для Національної гвардії України навчально-
наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ 
(м. Київ), кандидат психологічних наук, доцент; 

КОРСУН Сергій Іванович, професор кафедри загально-
правових та психологічних дисциплін факультету № 2 – підготовки 
фахівців для Національної гвардії України навчально-наукового 
інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 
кандидат психологічних наук, доцент 

 

Проект програми психологічної реабілітації 
військовослужбовців – учасників бойових дій 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович, начальник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України Національної академії Національної 
гвардії України (м. Харків), кандидат психологічних наук, старший 
науковий співробітник; 
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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 (м. Харків), 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

 
Управлінська компетентність керівного складу 

експертної служби МВС України через формування необхідних 
професійно-психологічних якостей 

ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, заступник директора 
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України, кандидат педагогічних наук 

 
До питання психосоціальних чинників асоціальної і 

девіантної поведінки підлітків, схильних до бродяжництва 
ХОМЕНКО Андрій Миколайович, начальник відділу 

ювенальної превенції управління 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: кандидат психологічних наук, доцент 

Наталія Едуардівна Мілорадова. 
Секретар секції: Олена Павлівна Макарова. 

 
До проблеми формування особистості правоохоронця в 

умовах розвитку інформаційного суспільства 
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович, професор кафедри 

психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), доктор 
психологічних наук, професор 

 
Дистанційне навчання як засіб формування особистості 

офіцера 
КУЧЕРЯВИЙ Андрій Олександрович, головний науковий 

співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку 
військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ), доктор педагогічних наук, доцент 

 
Конфліктологічна компетентність майбутніх 

працівників поліції як фактор раціональної поведінки у 
конфліктній ситуації 

ТЮРІНА Валентина Олександрівна, професор кафедри 
соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор педагогічних наук, професор 

 
Ефективні прийоми мотивації у навчальному процесі 
БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович, завідувач науково-

дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
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Професійна підготовка курсантів ВНЗ МВС України в 
контексті становлення Національної поліції 

ВАЛЄЄВ Руслан Гельманович, старший викладач кафедри 
цивільного права та процесу факультету № 1 Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних 
наук 

 
До питання соціально-психологічних впливів і 

патріотичного виховання молоді 
ВОЛЧЕНКО Лариса Петрівна, директор середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька 
Луганської області, кандидат психологічних наук 

 
Психолого-педагогічні засади розвитку навчальної 

самоефективності майбутнього правоохоронця 
ГАЛЬЦЕВА Тетяна Олексіївна, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 

 
Психолого-педагогічні особливості гарантування якості 

підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних 
закладах 

ЗЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрій Миколайович, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного управління проблем 
розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних 
досліджень Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського (м. Київ), кандидат педагогічних наук, 
професор 

 
Шляхи вдосконалення практичних занять з тактико 

спеціальних дисциплін 
КОБА Олександр Васильович, старший викладач кафедри 

загальновійськових дисциплін та фізичної підготовки факультету 
№ 2 – підготовки фахівців для Національної гвардії України 
навчально-наукового інституту № 3 Національної академії 
внутрішніх справ (м. Київ), кандидат педагогічних наук 
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Особливості психолого-педагогічного впливу в забезпеченні 
національно-патріотичного виховання фахівців для 
Національної гвардії України 

КТІТОРОВ Максим Олександрович, начальник 
факультету № 2 – підготовки фахівців для Національної гвардії 
України навчально-наукового інституту навчально-наукового 
інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 
кандидат юридичних наук, доцент; 

НІКОЛЕНКО Дмитро Олександрович, доцент кафедри 
загально-юридичних та психологічних дисциплін факультету № 2 – 
підготовки фахівців для Національної гвардії України навчально-
наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ 
(м. Київ), кандидат психологічних наук, доцент 

 
Интернациональные принципы творчества Т. Шевченко 

и Г. Низами 
КУЧЕРЕНКО Елена Федоровна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин факультета № 6 (права и 
массовых коммуникаций) Харьковского национального 
университета внутренних дел, кандидат филологических наук, 
доцент; 

АРШАДЛЫ Вугар, студент факультета № 6 (права и 
массовых коммуникаций) Харьковского национального 
университета внутренних дел 

 
Психологічні чинники навчальної успішності курсантів 

ВНЗ МВС 
ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, доцент кафедри 

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

 
Умови ефективності соціально-психологічної адаптації 

курсантів до навчання у ВНЗ зі специфічними умовами навчання 
ЛОПАТИНСЬКА Ірина Сергіївна, науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії з проблемних питань 
правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту МВС 
України (м. Кривий Ріг), кандидат педагогічних наук 
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Психологічний супровід вузівського етапу професіогенезу 
правоохоронців 

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

 
Психологічна готовність слідчого до професійної 

діяльності 
ПАСЬКО Ольга Миколаївна, доцент кафедри психології та 

педагогіки факультету № 3 Одеського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 
Волонтерська практика студентів-психологів як складова 

професійної підготовки 
СУПРУН Дар’я Миколаївна, доцент кафедри спеціальної 

психології та медицини Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), кандидат психологічних наук, 
доцент 

 
Підготовка фахівців для Національної поліції у світлі 

реформування юридичної освіти України 
ТОПЧІЙ Оксана Василівна, старший викладач кафедри 

іноземних мов історичного та філософського факультетів 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат педагогічних наук 

 
Психологічна стійкість працівника поліції та її 

формування у ВНЗ з особливими умовами навчання 
ШИНКАРЕНКО Інна Олександрівна, доцент кафедри 

філософії та політології Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
 

Роль комунікативної компетентності у підготовці 
персоналу Національної поліції України 

ЮРЧУК Ольга Федорівна, професор кафедри управління 
та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ 
(м. Київ), кандидат філологічних наук, доцент 
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Соціально-психологічні умови професійного становлення 
працівників Національної поліції України 

ЯРЕМА Наталія Юріївна, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 
справ України (м. Київ), кандидат психологічних наук; 

ПАМПУРА Ігор Іванович, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 
справ України (м. Київ) 

 
Особливості психологічної адаптації курсантів до 

навчання у ВНЗ системи МВС України 
ДОБРОВОЛЬСЬКА Олена Олександрівна, викладач 

кафедри психології та педагогіки факультету № 3 Одеського 
державного університету внутрішніх справ 

 
Психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх 

дільничних офіцерів поліції 
ЗАКАБЛУК Маргарита Вікторівна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
 
Обґрунтування комплексної програми розвитку 

професійної ідентичності для майбутніх поліцейських 
МАКАРОВА Олена Павлівна, старший викладач кафедри 

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

 
Сутність поняття «професійна відповідальність» 

майбутніх офіцерів органів Національної поліції 
КУДРЯВЦЕВА Ганна Ігорівна, слідчий слідчого відділу 

Сумського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Сумській області 

 
Саморегуляція в системі професійної підготовки 

працівників підрозділів поліції 
ПОТАПОВА Світлана Миколаївна, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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Практичні заходи командира підрозділу щодо формування 
професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників 

СЕРДЮК Сергій Іванович, начальник Департаменту 
персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України 
(м. Київ) 
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Секція 2 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

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

Сергій Петрович Гіренко. 
Секретар секції: кандидат соціологічних наук Ольга 

Вікторівна Горбачова. 
 
Специфічність негативних емоційних станів та їх 

психокорекція у правоохоронців, які брали участь в 
антитерористичних операціях 

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

 
Психологічні вимоги до особистості керівника підрозділу 

Національної поліції України 
БАРКО Вадим Іванович, головний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), 
доктор психологічних наук, професор; 

БАРКО Вадим Вадимович, науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного 
науково-дослідного інституту МВС України (м. Київ), кандидат 
педагогічних наук, науковий співробітник; 

КИРІЄНКО Людмила Андріївна, провідний науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України (м. Київ), провідний науковий співробітник 

 
Суд присяжних: законність чи справедливість? 
МОРОЗ Людмила Іванівна, провідний науковий 

співробітник відділу організації наукової роботи Одеського 
державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних 
наук, професор; 
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ЯКОВЕНКО Сергій Іванович, перший проректор 
Київського інституту сучасної психології та психотерапії, доктор 
психологічних наук, професор 

 

Посттравматичне зростання особистості учасників 
бойових дій: сучасний стан та перспективи 

ОСЬОДЛО Василь Ілліч, начальник гуманітарного 
інституту Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського (м. Київ), доктор психологічних наук, професор; 

ЗУБОВСЬКИЙ Дмитро Сергійович, молодший науковий 
співробітник науково-методичного відділу психологічного 
вивчення особового складу науково-методичного центру 
департаменту кадрової політики Міністерства оборони України 

 

Концептуальні підходи до моделі особистості керівника 
МВС України  

БОЙКО-БУЗИЛЬ Юлія Юріївна, докторант кафедри 
соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Мовні трансформації в системі сучасної молодіжної 
субкультури 

ВАСИЛЕНКО Валентина Анатоліївна, професор кафедри 
гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
філологічних наук, доцент; 

ДЕМЕНКО Аліна Василівна, студентка 3 курсу Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Соціально-психологічні детермінанти, які визначають 
імідж військовослужбовця Національної гвардії України у 
цивільного населення та військовослужбовців – учасників АТО 

ВОРОБЙОВА Інна Вікторівна, старший науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії морально-
психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України науково-дослідного центру 
службово-бойової діяльності Національної гвардії України 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
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Комунікативні аспекти професійного навчання 
операторів служби «102» 

ГІРЕНКО Сергій Петрович, професор кафедри педагогіки 
та психології факультету № 3 (підрозділів поліції превентивної 
діяльності) Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Психологічні аспекти масовидної поведінки у роботі 

поліції 
ГОРБАЧОВА Ольга Вікторівна, доцент кафедри 

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

 
Специфіка впливу травматичної події на 

військовослужбовців з різним рівнем ризику 
ГРЕСА Наталія Вікторівна, доцент кафедри соціології та 

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

 
Психологічна безпека особистості – складова безпеки 

суспільства 
ДЖАГУПОВ Григорій Володимирович, заступник декана 

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

 
Рекомендації щодо впровадження в систему соціально-

психологічного забезпечення правоохоронної діяльності 
автоматизованого діагностичного пункту психолога 

КИСЛИЙ Віталій Дмитрович, професор кафедри 
психології та педагогіки Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат психологічних 
наук, доцент; 

РОЖЕНКО Анна Андріївна, науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії (суспільно-політичних проблем) 
науковий центр Повітряних Сил Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
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Актуальні проблеми психологічного забезпечення 
діяльності працівників Національної поліції України 

КОЛОТІК Анатолій Сергійович, декан факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук 

 

Психологічне забезпечення професійної діяльності 
пенітенціарного персоналу в сфері сімейних відносин 

МІРОШНИЧЕНКО Оксана Миколаївна, начальник 
кафедри психології юридичного факультету Академії Державної 
пенітенціарної служби (м. Чернігів), кандидат психологічних наук, 
доцент 

 

Дослідження ціннісних протиріч у майбутніх фахівців в 
умовах моделювання кар’єрного шляху за допомогою коучінгової 
трансформаційної гри 

ПОПОВА Галина Вікторівна, професор кафедри 
педагогіки та психології управління соціальними системами 
факультету соціально-гуманітарних технологій Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
кандидат психологічних наук, доцент 

 

Психолого-професійні чинники запобігання корупційним 
проявам у поліції 

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

 

Специфіка толерантності до невизначеності поліцейських 
ШИЛІНА Алла Андріївна, доцент кафедри соціології та 

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

 

Негативні психоемоційні стани у військовополонених в 
умовах проведення АТО 

ШИРОБОКОВ Юрій Миколайович, докторант кафедри 
психології та педагогіки Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат психологічних 
наук, доцент 
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Готовність до інноваційної діяльності як психологічна 
проблема 

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

 
Саморегуляція процесів поведінки 
БРЕЧКА Дар’я Михайлівна, викладач кафедри психології 

та педагогіки, старший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії (суспільно-політичних проблем) наукового центру 
Харківського національного університету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба 

 
Типові та нетипові ситуації в службовій діяльності 

співробітників правоохоронних органів 
КУДАР Кіра Валеріївна, практичний психолог Центру 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 
відбору Територіального медичного об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Харківській області 

 
Кверулянтство як правова та соціально-психологічна 

дійсність 
КОЛДАШОВ Артур Олегович, студент Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 
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Секція 3 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦЯ 
 

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

Світлана Вячеславівна Харченко. 
Секретар секції: кандидат психологічних наук, доцент 

Вікторія В’ячеславівна Доценко. 
 
Особливості переродження ціннісно-смислової сфери 

співробітників правоохоронних органів у процесі професійної 
діяльності 

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

 

Особливості переживання фрустрації майбутніми 
правоохоронцями 

ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри 
педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів поліції 
превентивної діяльності) Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 

Професійна стійкість як фактор формування 
особистості майбутнього офіцера поліції 

КОЛІСНИК Тетяна Петрівна, доцент кафедри 
інформаційної безпеки факультет № 4 (кіберполіції) Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 

Професійно важливі якості працівника поліції 
МАТІЄНКО Тетяна Василівна, професор кафедри 

психології та педагогіки факультету № 3 Одеського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Особливості сприйняття ціннісних орієнтацій 
курсантами-правознавцями 

ТЕСЛИК Наталія Миколаївна, психолог відділення 
кадрового забезпечення Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 
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Особливості взаємозв’язків механізмів психологічного 
захисту та соціального інтелекту в юнацькому віці 

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

 

Динаміка ставлень майбутніх працівників поліції під час 
навчання у ВНЗ МВС у контексті криз професійного розвитку 

ГОНЧАРОВА Ганна Олександрівна, аспірант 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Умови навчання у вищих навчальних закладах МВС 
України як чинник розвитку професійно-нормативної поведінки 
майбутніх працівників поліції 

МАРАВСЬКА Катерина Ігорівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Розвиток мотивації майбутніх офіцерів-прикордонників 
до формування командирських компетенцій 

МІРОШНІЧЕНКО Анатолій Анатолійович, заступник 
начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін з 
навчально-методичної роботи Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
(м. Хмельницький) 

 
Етапи професійної самореалізації правоохоронця 
ТВЕРДОХЛЄБОВА Наталя Євгеніївна, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 
факультету соціально-гуманітарних технологій Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

 

Складові професійної компетентності майбутнього 
поліцейського 

ШЛОМІН Олександр Юрійович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 

Вплив ставлення батьків на формування перфекціонізму в 
юнацькому віці 

ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант факультету № 3 
(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Секція 4 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

ТА НАСИЛЬСТВА У СІМ’ЯХ 
 

Аудиторія № 203/2 
Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор Олена 

Іванівна Федоренко. 
Секретар секції: кандидат педагогічних наук, доцент Павло 

Дмитрович Червоний. 

 
Віртуальне спілкування у житті сучасної молоді 
ДИСА Олена Вікторівна, доцент кафедри філософії та 

політології Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 

 
Методи психологічного самозахисту в агресивному 

середовищі 
КОГУТ Олександра Олександрівна, науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії з питань 
правоохоронної діяльності Донецького юридичного інституту МВС 
України (м. Кривий Ріг), кандидат психологічних наук 

 
Професійно-психологічна підготовка поліцейських різних 

країн з метою профілактики злочинності у молодіжному 
середовищі 

ПРУДКА Людмила Миколаївна, доцент кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 Одеського державного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук  

 
Ігри в соціально-психологічній реабілітації дітей 
ЧЕРВОНИЙ Павло Дмитрович, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології факультету № 3 (підрозділів 
поліції превентивної діяльності) Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук 
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Формування життєстійкісті підлітків через контргру 
«фіолетова мавпа» 

КОБИКОВА Юлія Валентинівна, викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 (права та масових 
комунікацій) Харківського національного університету внутрішніх 
справ; 

МАЗУР Катерина Витальевна, студентка факультету № 6 
(права та масових комунікацій) Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 

КУЧКОВ Семен Ігоревич, студент факультету № 6 (права 
та масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Дитина як потенційна жертва буллінгу та кібер-буллінгу 
ЛІФАШИНА Дар’я Євгеніївна, студентка факультету № 4 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
 
Насильство в сім’ї як соціально-психологічний феномен 
ЛЕЖУХ Інга Сергіївна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Психологічні аспекти використання ненормативної 

лексики 
САВЧУК Юлія Романівна, курсант факультету № 3 

(підрозділів поліції превентивної діяльності) Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Специфіка базисних установок вірменської та української 

молоді 
СТОГНІЙ Дарія Ігорівна, студентка факультету № 6 (права 

та масових комунікацій) Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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УЧАСНИКИ  ДИСКУСІЇ 
 

БАЙДА Максим Степанович, старший науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії морально-
психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України науково-дослідного центру 
службово-бойової діяльності Національної гвардії України 
Національної академії Національної гвардії України (м. Харків) 

 
ВИШНЕВСЬКИЙ Сергій Вацлавович, т.в.о. завідувача ВПЗ 

ВКЗ Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
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ВОЛОШИНА Оксана Василівна, завідувач відділення 

психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 
психологічних наук, доцент  

 
ГОЛОВЧАНСЬКИЙ Олександр Валерійович, начальник 

відділу УКЗ Головного управління Національної поліції в 
Харківській області 

 
ГОРЬКАВА Інна Вікторівна, психолог Ізолятора 

тимчасового тримання № 1 Головного управління Національної 
поліції в Харківській області 

 
КОРЕНЬ Ірина Іванівна, завідувач відділення 

психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення 
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МАРИНЧЕНКО Маріанна Валеріївна, психолог ППСПОП 

«Дніпро – 1» Головного управління Національної поліції в 
Дніпропетровській області 

 
НОВІКОВА Наталія Анатоліївна, завідувач відділення 
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 24 

ПРИХОДЬКО Дмитро Петрович, доцент кафедри 
психології та педагогіки Харківського національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат психологічних 
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Львівського державного університету внутрішніх справ 
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