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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 Головко 
Олександр Миколайович. 

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

 
 

Члени оргкомітету: 
– декан факультету № 6 ХНУВС Синєгубов Олег 

Васильович; 
– завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 

ХНУВС Шевченко Лариса Олександрівна; 
– доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 

ХНУВС Єгорова Елеонора Миколаївна; 
– начальник відділу організації наукової роботи ХНУВС 

Мірошниченко Оксана Станіславівна; 
– начальник інформаційно-технічного відділу ХНУВС 

Полховський Олександр Миколайович; 
– директор загальної бібліотеки ХНУВС Процких Тамара 

Олексіївна; 
– начальник відділу організації служби ХНУВС Тарасенко 

Віталій Миколайович; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю ХНУВС 

Щербакова Ірина Василівна. 

 



 3 

 
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 

18 березня 2016 року 
 
 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Реєстрація учасників 9.00 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 11.30 

Кава-брейк: 11.30 – 12.00 
Секційні засідання: 12.00 – 15.30 

Підведення підсумків конференції: 15.30 – 16.00 
 
 
 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

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

 
 
 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, англійська, російська 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
доповіді – до 15 хвилин; 

виступи в рамках дискусії – до 5 хвилин. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
ГОЛОВКО Олександр Миколайович, перший проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Розвиток та сучасний стан юридичної психології 
БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України 
 
Питання судово-психологічної експертизи 
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, професор кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор 
 
Протидія сучасним інформаційно-психологічним впливам 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, професор кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, професор 
 
Здоровье в системе понятий современной психологической 
науки 
КУЗНЕЦОВ Марат Амирович, профессор кафедры практической 
психологии Харьковского национального педагогического 
университета имени Г. С. Сковороды, доктор психологических 
наук, профессор; 
ЗОТОВА Лилия Николаевна, старший преподаватель кафедры 
прикладной психологии Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина 
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Функціональні особливості відповідальності жінок-злочинниць 
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, завідувач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Застосування трансформаційних ігор для кар’єрного 
самовизначення у студентів ВНЗ 
ПОПОВА Галина Вікторівна, професор кафедри педагогіки і 
психології управління соціальними системами Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
кандидат психологічних наук, доцент 
ШТУЧЕНКО Ірина Євгенівна, старший викладач кафедри 
педагогіки і психології управління соціальними системами 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
 
Метод моделирования квазипространства психической 
реальности как методологическая основа разработки 
практикума по формированию психологической культуры 
ЕГОРОВА Элеонора Николаевна, доцент кафедры социологии и 
психологии факультета № 6 Харьковского национального 
университета внутренних дел, кандидат психологических наук, 
доцент 
 
Соціальна психологія: поява назви галузі та перші системні 
дослідження 
САППА Микола Миколайович, професор кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат фізико-математичних і 
доктор соціологічних наук, професор 
 
Мотивація як фактор інтенсифікації процесу навчання 
курсантів і студентів у ВНЗ МВС України 
ТЮРІНА Валентина Олександрівна, професор кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор педагогічних 
наук, професор 
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Категорія статі та її значення для розуміння психологічних 
особливостей студенток-психологів 
БАЛАБАНОВА Любов Матвіївна, професор кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, 
професор; 
СКОРОХОДОВА Ольга, студентка магістратури факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
Арифметичні ігри для молодших та середніх школярів (для 
формування рахувальних навичок та внутрішнього плану дій) 
ЗАЇКА Євгеній Валентинович, професор кафедри загальної 
психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Личностные особенности старшеклассников, прошедших через 
развивающее обучение: сильные и слабые стороны 
ДЕНИСЕНКО Яков, студент факультета психологии Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина; 
ЗАИКА Евгений Валентинович, профессор кафедры общей 
психологии Харьковского национального университета имени  
В. Н. Каразина, кандидат психологических наук, доцент; 
ЗУЕВ Игорь Александрович, доцент кафедры общей психологии 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 
кандидат психологических наук 
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Секція 1 
 

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ 
 
 
Особливості емоційної сфери в підлітковому та юнацькому віці 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, доцент кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
 
Принципы реализации дистанционных технологий в 
педагогическом пространстве начальной школы с целью 
социализации детей с особенностями развития 
АФАНАСЬЕВА Полина Валерьевна, методист Воронежского 
института инновационных систем, кандидат педагогических наук; 
ЛАРСКИХ Маргарита Ильинична, ассистент Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина 
 
Сприйняття себе та система цінностей у старших підлітків 
залежно від ставлення з боку матері 
ГІМАЄВА Юлія Азгатівна, доцент кафедри загальної психології 
факультету психології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, кандидат психологічних наук, доцент; 
ДЕМ’ЯНОВА Марія Вячеславівна, студентка 5 курсу факультету 
психології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна 
 
До питання про лінгвістичну компетентність 
ЗЕЛЕНІН Геннадій Іванович, завідувач кафедри іноземної мови 
Української інженерно-педагогічної академії, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Концептуализация проблемы становления субъекта 
саморазвития в юношеском возрасте 
КУЗИКОВА Светлана Борисовна, заведующая кафедры 
практической психологии Сумского государственного 
педагогического университета имени А. С. Макаренко, доктор 
психологических наук, профессор 
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Информатизация начальной школы как условие решения 
социально-педагогических проблем инклюзивного обучения 
ЛАРСКИХ Зинаида Петровна, профессор кафедры 
начального образования Елецкого государственного университета  
им. И. А. Бунина, доктор педагогических наук, профессор; 
МИРОНОВА Элина Леонидовна, доцент кафедры 
начального образования Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Перспективы информационного обеспечения инклюзивного 
обучения русскому языку в начальной школе 
ЛАРСКИХ Зинаида Петровна, профессор кафедры начального 
образования Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина, доктор педагогических наук, профессор; 
ЛАРИНА Ирина Борисовна, доцент кафедры начального 
образования Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Правила построения тренингов рефлексивности с учетом 
личностных особенностей старшеклассников 
МАКАРОВ Андрей Александрович, практический психолог; 
ЗАИКА Евгений Валентинович, профессор кафедры общей 
психологии Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина, кандидат психологических наук, доцент 
 

Теоретичний аналіз характеристик ігроманів: віковий аспект 
САВЧУК Юлія Романівна, курсант 3 курсу факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Суверенність психологічного простору особистості та 
особливості міжособистісної взаємодії в юнацькому віці 
ШЕВЦОВА Ірина Ігорівна, курсант 2 курсу факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
 

Вплив музики на психологічний стан учнів спортивної школи 
ШЕВЯКОВ Олексій Володимирович, завідувач кафедри 
психології Дніпропетровського гуманітарного університету, доктор 
психологічних наук, професор 
СЛАВСЬКА Яніна Анатоліївна, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Дніпропетровського гуманітарного 
університету, кандидат педагогічних наук 
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Влияние кинезиологической гимнастики на память и 
успеваемость младших школьников 
ШТРЫГОЛЬ Диана Вячеславовна, доцент кафедры социологии 
и психологии факультета № 6 Харьковского национального 
университета внутренних дел, кандидат медицинских наук, доцент; 
ШАХОВА Елена Григорьевна, старший преподаватель кафедры 
социологии и психологии факультета № 6 Харьковского 
национального университета внутренних дел, кандидат 
биологических наук 
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Секція 2 
 

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ 

 
 
Психосоціальний підхід у консультуванні клієнтів із 
симптомами ПТСР 
АФАНАСЬЄВА Наталя Євгенівна, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Виокремлення зовнішніх і внутрішніх чинників у контексті 
задачі генерування стратегії формування психологічної 
компетентності офіцерів-прикордонників 
БОРОВИК Людмила Володимирівна, професор кафедри 
загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Проблема оцінки ефективності копінг-стратегій рятувальників 
БОСНЮК Валерій Федорович, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат психологічних наук 
 
Вивчення стану комунікативних умінь курсантів Національного 
університету цивільного захисту України: гендерний аспект 
ГУРА Світлана Олександрівна, викладач кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат педагогічних наук; 
ПОПОВА Тетяна Олександрівна, студентка соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного 
захисту України 
 
Соціально-психологічні особливості процесу адаптації до умов 
цивільного життя учасників АТО 
ДЕМЧЕНКО Яна Анатоліївна, аспірант кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України 
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Досвід психокорекційної та реабілітаційної роботи з 
військовими, які повернулися із зони АТО 
КОВАЛЬОВА Ірина Борисівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук 
 
Комплексна програма психологічного супроводження службово-
бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю 
КУЧЕРЕНКО Наталія Сергіївна, асистент Української 
інженерно-педагогічної академії 
 
Реалізація концепції часткової психологічної реабілітації 
учасників АТО та членів їх сімей на базі санаторію «Острєч» 
МОЗГОВИЙ Віктор Іванович, доцент кафедри психології 
Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат 
психологічних наук 
 
Життєстійкість як чинник профілактики розвитку 
професійних деструкцій у фахівців екстремальних професій 
ПЕРЕЛИГІНА Ліна Анатоліївна, начальник кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, доктор біологічних наук, професор; 
БАЛАБАНОВА Ксенія Вікторівна, ад’юнкт кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України 
 
Теоретичні засади та особливості формування мотивації 
персоналу прикордонного відомства 
ПОЛЮК Віктор Степанович, начальник кафедри транспортних 
засобів та спеціальної техніки Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Роль та місце професійної відповідальності в екстремальних 
умовах діяльності 
ПРИХОДЬКО Юрій Олександрович, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент; 
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ПАНОВА Вілена Олегівна, здобувач кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України 
 
Вплив екстремальних ситуацій на емоційний стан особистості 
СЕРГІЄНКО Надія Павлівна, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Аналіз вимог до фахівця морського транспорту як фахівця 
екстремального виду діяльності 
СОРОКА Олена Михайлівна, старший викладач кафедри 
гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного 
університету «Одеська морська академія» 
 
Проблема вигорання в практичній діяльності психологів 
екстремального профілю 
УШАКОВА Ірина Михайлівна, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Психологічні особливості адаптації молодих офіцерів-
прикордонників 
ЧИСТЯКОВ Сергій Аркадійович, начальник кафедри психології 
та морально-психологічного забезпечення Національної академії 
Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, 
кандидат психологічних наук, доцент 
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Секція 3 
 

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
 
Вплив мотивації на успішність професійної підготовки 
студента-медика 
БОРИСЮК Алла Степанівна, завідувач кафедри психології та 
соціології Буковинського державного медичного університету, 
доктор психологічних наук, професор 
 
Види, динаміка та особливості студентських страхів 
ГАЛАТА Оксана Станіславівна, студентка магістратури 
факультету психології і соціології Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 
Розвиток технічного мислення у курсантів-прикордонників 
засобами комп’ютерних технологій 
ДЕМ’ЯНЮК Катерина Дмитрівна, доцент кафедри 
загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, кандидат психологічних наук, доцент; 
ШЕВЧУК Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри 
загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Специфика отношения к учению у успевающих и 
слабоуспевающих студентов с разными видами мотивации 
учебной деятельности 
КОЗУБ Яна Викторовна, аспирантка кафедры практической 
психологии Харьковского национального педагогического 
университета имени Г. С. Сковороды 
 
Особливості ролі та функції копінг-поведінки в контексті 
домінуючих психічних станів студентів 
КОЛЧИГІНА Анна Валеріївна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Оптимизм в структуре эмоционально-волевой саморегуляции 
учебной деятельности студентов 
КУЗНЕЦОВА Мария Маратовна, аспирантка кафедры 
практической психологии Харьковского национального 
педагогического университета имени Г. С. Сковороды 
 
Розвиток інформаційної компетентності студентів у 
навчальному процесі ВНЗ 
РЕШЕТНЯК Сергій Борисович, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат філософських наук, доцент; 
РЕШЕТНЯК Олена Володимирівна, доцент кафедри менеджменту 
ЗЕД та фінансів Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», кандидат економічних наук 
 
Дослідження рівня розвитку професійно важливих якостей 
майбутніх практичних психологів у процесі навчання 
САПЄЛЬНІКОВА Тетяна Станіславівна, доцент кафедри 
практичної психології Української інженерно-педагогічної 
академії, кандидат психологічних наук, доцент; 
ЛИСЕНКО Карина Сергіївна, студентка 4 курсу Української 
інженерно-педагогічної академії 
 
Особливості агресивності та конфліктності у курсантів 
НУЦЗУ з різним рівнем суб’єктивного контролю 
СЕЛЮКОВА Тетяна Василівна, старший викладач кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Національного 
університету цивільного захисту України 
 
Особливості формування мотивації у студентів юнацького віку 
під час викладання психології у коледжі 
СОЛОХІН Олександр Миколайович, викладач психології 
циклової комісії гуманітарних та суспільних дисциплін 
Харківського машинобудівного коледжу 
 
Деякі особливості опановуючої поведінки студентів першого 
курсу ХНУВС 
СОЛОХІНА Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Подготовка психологов правоохранительных органов в 
контексте взаимодействия со студентами-дефектологами 
СУПРУН Дарья Николаевна, доцент кафедры иностранных 
языков Национальной академии внутренних дел, кандидат 
психологических наук, доцент 
 
Особливості соціального інтелекту курсантів – майбутніх 
психологів у різні роки навчання 
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, доцент кафедри психології 
та педагогіки факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
 
Професійна компетентність учителя як актуальна проблема 
вищої освіти 
ШЕВЧЕНКО Наталія Федорівна, завідувач кафедри педагогіки 
та психології освітньої діяльності Запорізького національного 
університету, доктор психологічних наук, професор 
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Секція 4 
 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА 

 
 
Особливості кримінальної мотивації жінок, засуджених до 
позбавлення волі 
ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, доцент кафедри соціальної 
психології факультету управління та бізнесу Харківської державної 
академії культури, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Засоби профілактики наслідків негативного інформаційно-
психологічного впливу на правоохоронців 
ВОРОБЙОВА Інна Вікторівна, старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності НГУ науково-
дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної 
академії Національної гвардії України, кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник 
 
Психологічні чинники підліткового бродяжництва 
ГЕРАЩЕНКО Олег Володимирович, аспірант кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Первинна психологічна підготовка майбутніх працівників 
патрульної поліції 
ГІРЕНКО Сергій Петрович, професор кафедри психології та 
педагогіки факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-
факторів життєдіяльності 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри психології 
та педагогіки факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
 



 17 

Психологічні особливості самоактуалізації старшокласників, 
схильних до протиправної поведінки 
ЙОСИФОВИЧ Данило Ігорович, завідувач кафедри соціальних 
дисциплін факультету № 3 Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент; 
ПРЯХІНА Наталія Олексіївна, доцент кафедри соціальних 
дисциплін факультету № 3 Львівського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент 
 
Ціннісні орієнтації майбутніх правоохоронців 
КИСЛИНСЬКА Дар’я Михайлівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Психологические особенности формирования внутреннего 
убеждения судьи в процессе его профессиональной деятельности 
КОВАЛЬ Алина Анатольевна, помощник судьи Апелляционного 
суда Полтавской области, аспирант Харьковского национального 
университету внутренних дел 
 
Рolice culture: foreign studies 
Iryna V. LAMASH, Associate Professor, PhD in Psychology, 
Department of Sociology and Psychology of Faculty No. 6, Kharkiv 
National University of Internal Affairs 

Police culture: зарубіжні дослідження 
ЛАМАШ Ірина Володимирівна, доцент кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних 
наук, доцент 

 
Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки 
сучасного правоохоронця 
ЛІСУН Світлана Леонідівна, здобувач кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ 
 
Психічні аномалії та злочинність 
ЛОГАЧЕВ Микола Григорович, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, 
доцент 
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Психологічна надійність персоналу органів внутрішніх справ: 
теоретичні аспекти 
МАКАРЕНКО Павло Валентинович, заступник декана з 
навчально-методичної роботи факультету № 4 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Проблема вивчення девіантних підлітків у сучасній психології 
МОСКОВЧЕНКО Валентина Валеріївна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Фактори привабливості – не привабливості професії слідчого на 
етапі професійної адаптації: гендерний аспект 
НЕЖУТА Аліна Вікторівна, старший викладач кафедри 
соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук 
 
Понятие, структура, содержание, функции и психологические 
особенности профессиональных установок в аспекте 
профессиональной деятельности судей 
НЕСТЕРЕНКО Алена Николаевна, помощник судьи 
Апелляционного суда Полтавской области, аспирант Харьковского 
национального университета внутренних дел 
 
Корекція ціннісно-орієнтаційних систем як чинник 
профілактики протиправних дій у аномальних особистостей 
ПЕРЕВОЗНА Тетяна Олексіївна, доцент кафедри соціальної 
психології Харківської державної академії культури, кандидат 
психологічних наук, доцент; 
ХАРЦІЙ Олена Миколаївна, доцент кафедри соціальної 
психології Харківської державної академії культури, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Психічна залежність як умова злочинної поведінки в соціумі 
ПІШУН Сергій Григорович, доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Професійна самореалізація майбутніх працівників патрульної 
поліції 
ПОСОХОВА Яна Сергіївна, аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
 
Саморегуляції в професійній діяльності правоохоронних органів 
ПОТАПОВА Світлана Миколаївна, старший лаборант кафедри 
інформаційної безпеки, аспірант кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 
Юридико-психологічна характеристика молодіжного віку 
СВИРИДЕНКО Олена Анатолівна, ад’юнкт кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ 
 
Психологічна наука та її роль у становленні Національної 
поліції України 
СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 
Психолого-правові проблеми становлення інституту 
присяжних 
СУЛТАН Карім Ахмадович, аспірант кафедри психології та 
педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ 
 
Рівень розвитку правосвідомості працівників Національної 
поліції як умова професійної компетентності 
ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА Тетяна Юріївна, психолог 
Національної академії внутрішніх справ 
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Секція 5 
 

ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
(ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ЛІДЕРСТВО) 

 
 
Управління людськими ресурсами як напрямок в управлінському 
консультуванні 
БУТИЛІНА Олена Вікторівна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат соціологічних наук, доцент 
 
Розвиток когнітивних якостей у майбутніх інженерів-лідерів 
ГУРА Тетяна Віталіївна, професор кафедри педагогіки і 
психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна 
факультету соціально-гуманітарних технологій Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Саморозвиток особистості залежно від професійного спрямування 
ЗІМОВІН Олексій Іванович, аспірант кафедри загальної психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Деякі психолого-педагогічні аспекти професійного 
самовизначення 
КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна, доцент кафедри охорони праці та 
навколишнього середовища Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», кандидат педагогічних 
наук, доцент 
МОВМИГА Наталія Євгенівна, доцент кафедри охорони праці та 
навколишнього середовища Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», кандидат психологічних 
наук 
 
Психологічна готовність як фактор професіоналізації 
особистості 
КУЧЕРЕНКО Сергій Михайлович, доцент кафедри психології 
діяльності в особливих умовах соціально-психологічного 
факультету Національного університету цивільного захисту 
України, кандитат психологічних наук, доцент 
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Секція 6 
 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ 
 
 
Світосприйняття як регулятор свідомості та поведінки 
людини 
ВАЖИНСЬКИЙ Сергій Едуардович, доцент кафедри пожежної 
профілактики в населених пунктах Національного університету 
цивільного захисту України, кандидат технічних наук, доцент 
 

Особливості проактивних копінгів у осіб з різним рівнем 
психологічного благополуччя 
ГРЕСА Наталія Володимирівна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 
 

Формирование конструктивного клиентского запроса при 
помощи метафорических ассоциативных карт (МАК) 
КОБИКОВА Юлия Валентиновна, старший преподаватель 
кафедры социологии и психологии факультета № 6 Харьковского 
национального университета внутренних дел 
 

Psychological correlates of envy: gender aspect 
Olena S. LUKIANOVA, student of Kharkiv National University of 
Internal Affairs 

Психологічні кореляти заздрості: гендерний аспект 
ЛУК’ЯНОВА Олена Сергіївна, студентка магістратури 
1 курсу факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 

Особливості застосування тесту Люшера для виявлення 
ставлення спортсменів до шорт-треку 
ПАВЛИК Олена Михайлівна, доцент кафедри педагогіки та 
психології Харківської державної академії фізичної культури, 
кандидат психологічних наук, доцент 
 

Теоретичні аспекти проблеми психологічної якості життя 
людини 
ТКАЧЕНКО Маргарита Анатоліївна, курсант факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
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ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, доцент кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Часова перспектива в розвитку особистості 
ШИЛІНА Алла Андріївна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 
 
Самореалізація у структурі професійної діяльності зрілої 
особистості 
ЯКОВИЦЬКА Лада Савеліївна, доцент кафедри психології 
Ужгородського національного університету, кандидат 
психологічних наук, доцент 
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Секція 7 
 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
 
 
К проблеме конфликта и преодоления нарастающей 
идиосинкразии во взаимоотношениях украинцев и россиян 
ГАРЬКАВЕЦ Сергей Алексеевич, профессор кафедры психологи 
Восточноукраинского национального университета имени 
Владимира Даля, доктор психологических наук, профессор 
 
Соціально-психологічні особливості футбольних фанатів 
ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, старший викладач кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник 
 
Содержание и организация социальной работы с молодежью в 
сфере досуга 
КОВЕШНИКОВА Алена Евгеньевна, аспирант института 
психологии и педагогики Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина 
 
Психологічні передумови політичної поведінки молоді 
КУДЕРМІНА Олена Іванівна, завідувач кафедри юридичної 
психології Національної академії внутрішніх справ, доктор 
психологічних наук, доцент 
 
Теоретичні аспекти проблеми асоціальної поведінки людини 
ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, доцент кафедри 
психології та педагогіки факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Співвідношення понять «імідж» та «самопрезентація» 
МАЗОРЕНКО Марина Олегівна, завідувач кафедри культурних 
універсалій Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка, кандидат 
філософських наук, доцент 
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Становлення та розвиток цінностей особистості в контексті 
впливу ситуації глобалізації 
МИХАЙЛИШИН Уляна Богданівна, завідувач кафедри 
психології Ужгородського національного університету, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 
Причини виникнення та поширення чуток в умовах 
надзвичайної ситуації 
ПОТАПЧУК Наталія Дмитрівна, старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 
 
Окремі аспекти інтолерантності осіб протестантського 
віросповідання 
СКЛЯРОВ Олексій Михайлович, студент 4 курсу факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ШИЛІНА Алла Андріївна, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук 
 
До питання про історію становлення вітчизняної системи 
соціальної роботи 
ХАРЛАМОВ Михайло Іванович, доцент кафедри соціальних і 
гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат історичних наук, доцент 
 
Волонтерська діяльність у соціальній роботі, її соціальні 
функції 
ШЕЛКОШВЕЄВ Ігор Володимирович, старший викладач 
кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Психология принятия решения при покупке в интернет-
магазине 
ЯКОВЕНКО Сергей Иванович, проректор Киевского института 
современной психологи и психотерапии; доктор психологических 
наук, профессор; 
ЯКОВЕНКО Алексей Сергеевич, частный предприниматель, 
бизнес-аналитик 
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