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ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

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 – професор кафедри спеціальної фізичної підготовки 

факультету № 2 Артем'єв Вадим Олександрович. 

 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

- декан факультету № 2 підполковник поліції Бортник С.М.;  

- начальник відділу організації наукової роботи підполковник поліції 

Мірошниченко О.С.;  

- начальник інформаційно-технічного відділу Полховський О.М.;  

- начальник відділу організації служби Тарасенко В.М.;  

- начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця О.В.;  

- начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І.В.;  

- директор загальної бібліотеки Процких Т.О.; 

- завідувач кафедри вогневої підготовки факультету № 3 полковник 

поліції Федоров В.В.; 

- завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 

підполковник поліції Моргунов О.А.; 

- завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 

майор поліції Прокопенко О.Ю.;  

- старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки 

факультету № 2 Хомко І.Г. 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ  

15 грудня 2017 р.  

 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

Харківський національний університет внутрішніх справ 

просп. Л. Ландау, 27, 

зала засідань Вченої ради 

 

 

 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ   

 

9   годин 30 хвилин реєстрація учасників 

10 годин 00 хвилин початок роботи круглого столу   

11 годин 30 хвилин кава-брейк 

12 годин 00 хвилин продовження круглого столу та підведення підсумків 

(зала засідань Вченої ради ХНУВС)    
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ  

 

Доповіді – до 7 хвилин. 

Дебати до виступу – до 5 хвилин.  

 

 

 

РОБОЧА МОВА 

Українська  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  

  

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, ректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

перший проректор Харківського національного університету внутрішніх 

справ  

 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

заслужений юрист України, професор кафедри теорії та історії держави і 

права факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

 

КИРИЛЕНКО Віталій Володимирович, начальник Управління у 

справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації 

 

РЯБЧЕНКО Олександр Олександрович, заступник начальника 

відділу професійного навчання Управління кадрового забезпечення ГУНП в 

Харківській області, підполковник поліції   

 

ГУР'ЄВ Василь Матвійович, заступник голови  Харківської обласної 

організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України 
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ВИСТУПИ  

 

 Особливості фізичної підготовки працівників підрозділів МВС України  

БОРТНИК Сергій Миколайович, декан факультету № 2 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Недоліки нормативно-правового забезпечення фізичної підготовки в 

системі МВС 

МОРГУНОВ Олександр Анатолійович, завідувач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук  

  

Проблеми організації фізичної підготовки поліцейських 

ЄМЧУК Олег Ігорович, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки 

Національної академії внутрішніх справ  

 

Питання оптимізації процесу підготовки курсантів і працівників 

силових структур та практичної реалізації результатів навчання 

МУНТЯН Віктор Степанович, доцент кафедри фізичного виховання № 1 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат 

наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

 

Гірські види спорту та їх місце у підготовці поліцейських  

КИЙКО Андрій Сергійович, старший викладач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Доцільність використання спеціально-підготовчих вправ 

координаційно-рухової спрямованості з метою вдосконалення застосування 

заходів поліцейського примусу  

ЯРЕЩЕНКО Олег Артурович, доцент кафедри спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат наук з фізичного виховання, доцент   

ГОРПИНИЧ Геннадій Федорович, викладач кафедри спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
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Сучасні питання фізичної підготовки та фізичного виховання в вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання 

ХОМКО Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Проблеми фізичної підготовки інспекторів патрульної поліції 

ГОРОШОЧЕК Олег Вікторович, начальник Циклу вогневої, тактичної та 

фізичної підготовки Держаної установи «Академія патрульної поліції», 

майор поліції  

 

Впровадження моделі застосування сили в начальний процес 

підготовки правоохоронців  

СОКОЛОВ Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри 

спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

 Застосування навичок отриманих на заняттях спеціальної фізичної 

підготовки при затриманні правопорушника в транспортному засобі  

БОРОВИК Микола Олександрович, викладач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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ДОПОВІДІ 

  

 Експериментальне впровадження елементів панкратіону в системі 

фізичної підготовки курсантів ВНЗ зі специфічними умовами навчання    

АРТЕМ'ЄВ Вадим Олександрович, професор кафедри спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент  

 

Чинники, що сприяють покращенню фізичної підготовленості 

працівників системи МВС 

ЗАБОРА Андрій Володимирович, доцент кафедри спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент     

 

Дослідження фізичної підготовки в правоохоронних органах як 

складової фізичної культури і спорту 

КОВАЛЬОВ Ігор Миколайович, старший викладач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки факультету № 2 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

САГАЙДАК Сергій Миколайович, викладач кафедри спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Впровадження нових видів фізичної діяльності у системі фізичної 

підготовки та фізичного виховання курсантів та студентів ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання 

ВАСИЛЬКО Ірина Вячеславівна, доцент кафедри правового забезпечення 

господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Питання професійної підготовки військовослужбовців НГУ на етапі 

інтеграції до європейських військових структур з правоохоронними 

функціями  

КОМІСАРОВ Олександр Геннадійович, начальник кафедри військово-

спеціальних дисциплін Київського факультету Національної академії НГУ, 

доктор юридичних наук, професор  
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Адміністративне забезпечення формування у частинах та підрозділах 

НГУ старшинського складу  

КОРНІЄНКО Дмитро Миколайович, начальник Київського факультету 

Національної академії НГУ, кандидат юридичних наук  

 

Шляхи вдосконалення бойової  підготовки персоналу поліції 

ЛОГАЧЕВ Микола Георгійович, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Моделювання екстремальних ситуацій в процесі фізичної підготовки 

працівників поліції 

ВЛАСЕНКО Євгеній Олександрович, курсант 2-го курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Донецького 

юридичного інституту МВС України, рядовий поліції 

ЦУРКАН Олексій Петрович, викладач кафедри спеціальних дисциплін та 

фізичного виховання факультету підготовки фахівців для підрозділів 

національної поліції Донецького юридичного інституту МВС України, майор 

поліції (науковий керівник) 

 

Щодо формування спеціальних (фахових) компетентностей з 

навчальної дисципліни спеціальна фізична підготовка 

МЕРДОВ Станіслав Павлович, старший викладач кафедри спеціальних 

дисциплін та фізичного виховання Донецького юридичного інституту МВС 

України (м. Кривий Ріг) 

 

Самостійна фізична підготовка до здачі державних тестів 

МИРОНОВ Юрій Олексійович, старший викладач кафедри спеціальних 

дисциплін та фізичного виховання Донецького юридичного інституту МВС 

України (м. Кривий Ріг)  

КАНТУР Антон Анатолійович, викладач кафедри спеціальних дисциплін 

та фізичного виховання Донецького юридичного інституту МВС України (м. 

Кривий Ріг)  
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Актуальні проблеми фізичної підготовки працівників національної 

поліції України 

РИЖАКОВА Дар'я Олександрівна, курсант 2 курсу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів Національної поліції Донецького юридичного 

інституту МВС України 

ЦУРКАН Олексій Петрович, викладач кафедри спеціальних дисциплін та 

фізичного виховання факультету підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції Донецького юридичного інституту МВС України 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ  

 

БУГАЙЧУК Костянтин Леонідович, завідувач 

науково-дослідної лабораторії Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

ГЛУШЕНКО Сергій Іванович, старший інспектор тренінгового 

центру ГУНП в Харківський області  

ЛОЗОВИЙ Євген Анатолійович, інспектор тренінгового центру 

ГУНП в Харківський області  

ТАНЦУР Віталій Юрійович, інспектор тренінгового центру ГУНП в 

Харківський області 

ВІННІК Олег Володимирович, заступник директора інституту 

післядипломної освіти – начальник відділення первинної професійної 

підготовки поліцейських 

ФІАЛКА Світлана Вікторівна, завідувач відділення навчально-

методичного забезпечення інституту післядипломної освіти            

ЛУЦЕНКО Ірина Геннадіївна, старший лаборант кафедри 
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