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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова – ректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ генерал поліції третього 
рангу Сокуренко Валерій Васильович. 

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

Секретар – старший викладач кафедри тактичної та 
тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
Ларіонова Інна Тимофіївна. 

 
Члени оргкомітету: 

- начальник відділу організації наукової роботи ХНУВС 
підполковник поліції Мірошниченко Оксана 
Станіславівна; 

- начальник інформаційно-технічного відділу ХНУВС 
Полховський Олександр Миколайович; 

- начальник відділу матеріального забезпечення ХНУВС 
Копаниця Олексій Вікторович; 

- начальник відділу зв’язків з громадськістю ХНУВС 
Щербакова Ірина Василівна; 

- директор загальної бібліотеки ХНУВС Процких Тамара 
Олексіївна; 

- заступник начальника відділу організації служби ХНУВС 
Тарасенко Віталій Миколайович; 

- завідувач кафедри тактичної та тактико-спеціальної 
підготовки факультету № 3 ХНУВС майор поліції 
Прокопенко Олексій Юрійович. 

  

 



 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(просп. Льва Ландау, 27), 
лекційна зала 102/Б2 

 
 
 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Реєстрація учасників: 09.30 – 10.00 

Відкриття роботи конференції: 10.00 – 12.30 
Кава-брейк: 12.30 – 13.00 

Продовження роботи конференції: 13.00 – 14.00 
Підведення підсумків конференції: 14.00 – 14.30 

 
 
 
 

РОБОЧА МОВА: 
українська 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
доповіді – до 15 хвилин; 

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

 
ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

АБРОСЬКІН В’ячеслав Васильович, перший заступник 
голови Національної поліції України – начальник кримінальної 
поліції 

 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Особливості професійної діяльності працівників 
кінологічних служб 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, перший проректор 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Розвиток кінологічних служб органів системи МВС 
КОЛОМІЄЦЬ Світлана Ігорівна, начальник відділу 

організації кінологічної діяльності Національної поліції України 
 

Підготовка кінологічних команд в Державній 
фіскальній службі України 

ВИНОГРАД Олександр Васильович, заступник 
начальника – начальник відділу кінологічного та 
ветеринарного забезпечення управління кінологічного 
забезпечення Департаменту спеціалізованої підготовки та 
кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби 
України, кандидат педагогічних наук 

 

Альтернативні джерела комплектування поголів’я 
службових собак у кінологічній службі Національної поліції 
України 

ШТОНДА Інна Василівна, президент Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація кінологів України», експерт 
міжнародного класу 
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Підготовка інспекторів-кінологів для потреб 
Державної кримінально-виконавчої служби України, 
перспективи подальшого розвитку кінології в підрозділах 
ДКВС 

ДОМЕНЮК Андрій Миколайович, начальник циклу 
кінологічної підготовки Хмельницького центру підвищення 
кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України 

 
Сьогодення та перспективи розвитку кінологічного 

центру ГУНП в Харківській області 
КОЛПОВСЬКИЙ Олександр Олександрович, провідний 

фахівець кінологічного центру ГУНП в Харківській області 

 
Підготовка кінологів для потреб органів та 

підрозділів МВС України 
ХОХЛОВ Анатолій Михайлович, завідувач кафедри 

генетики, розведення та селекційних технологій Харківської 
державної зооветеринарної академії, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, академік Української 
академії наук 

 
Кінологічне забезпечення оперативно-службової 

діяльності органів охорони державного кордону у 
розкритті, розслідуванні та профілактиці злочинів та 
адміністративних правопорушень 

АФАНАСЬЄВ Анатолій Олександрович, начальник 
кафедри кінології факультету охорони та захисту державного 
кордону Національної академії державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, кандидат 
психологічних наук, доцент 

 
Досвід міжнародних кінологічних підрозділів 
ЦИРКУЛЄНКО Анна Миколаївна, слухач магістратури 

факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Розвиток кінологічної служби в аспекті забезпечення 
собак, строк служби яких закінчився 

АВДЄЄВ Василь Олександрович, слухач магістратури 
факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Професіоналізм поліцейського-кінолога крізь призму 

особливостей професійної діяльності 
НАЙДА Віталій Олегович, курсант 3 курсу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Використання службових собак під час проведення 

спортивних масових заходів 
МАГДА Ольга Олександрівна, курсант 4 курсу факультету 

№ 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Організація та правила використання службових 

собак у протидії злочинності й забезпеченні публічної 
безпеки та порядку 

ЛЮБУТІНА Ярослава В’ячеславівна, курсант 2 курсу 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Особливості підготовки кінологічних підрозділів у 

Республіці Казахстан: зарубіжний досвід для України 
ЦЕБИНОГА Вікторія Юріївна, курсант 4 курсу факультету 

№ 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 

 
Заходи для подальшого вдосконалення роботи 

кінологічної служби, спрямовані на ефективне розкриття 
злочинів 

ЦЕБИНОГА Олена Юріївна, курсант 4 курсу факультету 
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх 
справ 
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Особливості взаємодії кінологічної служби України з 
іншими підрозділами поліції при охороні публічного 
порядку та безпеки 

ПОЛІЩУК Олександр Вікторович, слухач магістратури 
факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 



 6

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 

КОЛОТІК Анатолій Сергійович, декан факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
ПРОКОПЕНКО Олексій Юрійович, завідувач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
КОТЕЛЮХ Микола Олександрович, доцент кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
КОМЗЮК Микола Анатолійович, старший викладач 

кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
ІНШЕКОВ Михайло Васильович, старший викладач 

кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
ШЕВЧЕНКО Тихін Віталійович, старший викладач 

кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
ЛАРІОНОВА Інна Тимофіївна, старший викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
СМОЛА Роман Миколайович, старший викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
КУЩЕНКО Володимир Олександрович, викладач кафедри 

тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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ТАРАНОВ Віктор Леонідович, викладач кафедри 
тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
КРАВЦОВА Марина Олександрівна, старший викладач 

кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
ЦИРКУЛЄНКО Сергій Сергійович, слухач магістратури 

факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
МАЛЬЦЕВ Вадим Віталійович, слухач магістратури 

факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, слухач магістратури 

факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Наукове видання 
 
 
 
 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ 
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