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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Голова – в.о. першого проректора Харківського національного 

університету внутрішніх справ полковник міліції Головко Олександр 
Миколайович. 

Заступники голови: 
– завідувач кафедри військової підготовки Харківського 

національного університету внутрішніх справ Бабак Сергій 
Анатолійович; 

– начальник відділу організації наукової роботи Харківського 
національного університету внутрішніх справ підполковник міліції 
Мірошниченко Оксана Станіславівна. 

Секретар – провідний науковий співробітник відділу організації 
наукової роботи старший лейтенант міліції Чумак Володимир 
Валентинович. 

 
Члени оргкомітету: 

– начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців 
для підрозділів кримінальної міліції полковник міліції Корнієнко 
Дмитро Миколайович; 

– начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів 
слідства полковник міліції Музичук Олександр Миколайович; 

– т.в.о. начальника факультету з підготовки фахівців для 
підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у 
справах дітей підполковник міліції Винник Олег Володимирович; 

– начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів 
боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми підполковник міліції 
Марков В’ячеслав Валерійович; 

– декан факультету права та масових комунікацій Московець 
Валерій Іванович; 

– начальник навчально-методичного центру полковник міліції 
Магдаліна Ігор Валерійович; 

– начальник відділу організації служби підполковник міліції 
Тарасенко Віталій Миколайович; 

– начальник інформаційно-технічного відділу підполковник 
міліції Полховський Олександр Миколайович; 

– начальник відділу зв’язків з громадськістю підполковник 
міліції Щербакова Ірина Василівна; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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Круглий стіл  
проводиться відповідно до плану заходів  

Харківського національного університету внутрішніх справ  
з виконання Програми військово-патріотичного виховання 

молоді та участі населення у заходах оборонної роботи  
на 2015–2017 роки. 

 
 
 
 
 

Місце проведення: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

просп. 50-річчя СРСР, 27 
аудиторія № 110/5 

 
 
 
 
 

Заплановані заходи: 
15 год. 00 хв. – екскурсія до музею  

Харківського національного університету 
внутрішніх справ; 

15 год. 30 хв. – початок роботи круглого столу. 
 
 
 
 
 

Регламент виступів: 
Доповіді – до 10 хвилин. 

Дебати за виступом – до 7 хвилин. 
 
 
 
 
 

Робоча мова: 
українська 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
Військово-патріотичне виховання молоді: досвід та 

перспективи 
ГОЛОВКО Олександр Миколайович, в.о. першого проректора 

Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

 
ВИСТУПИ 

 
ГУБА Анатолій Васильович, проректор з науково-педагогічної 

роботи Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди – директор Окремого науково-освітнього центру 
Українського козацтва імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних 
наук, професор 
 

ЧЕРНІКОВА Інна Володимирівна, заступник декана з виховної 
роботи історичного факультету Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат історичних 
наук, доцент 
 

МЕЛЬНИК Юрій Борисович, професор кафедри військового 
навчання та виховання гуманітарного факультету Національної 
академії Національної гвардії України (далі – НАНГУ), кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
ПРОКОПЕНКО Юрій Олексійович, доцент кафедри військового 

навчання та виховання гуманітарного факультету НАНГУ, кандидат 
психологічних наук, доцент 
 

ІЛЛЮК Олександр Олександрович, старший викладач кафедри 
військового навчання та виховання гуманітарного факультету НАНГУ 

 
САМОЙЛОВ Сергій Анатолійович, голова Харківської обласної 

громадської організації (далі – ХОГО) миротворців ООН, учасників 
міжнародних операцій та інвалідів війни, учасник міжнародних 
операцій в Республіці Ірак та Республіці Сьерра-Леоне 

 
ГОНЧАРУК Олександр Григорович, член ХОГО миротворців 

ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни, учасник 
бойових дій в Республіці Косово 
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СЛАВІНСЬКИЙ Валерій Володимирович, член ХОГО 
миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів 
війни, учасник бойових дій в Республіці Косово 

 
КРАВЧЕНКО Сергій Васильович, член ХОГО миротворців ООН, 

учасників міжнародних операцій та інвалідів війни, учасник бойових 
дій в Республіці Косово 

 
ДОРОШЕНКО Олександр Олександрович, член ХОГО 

миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів 
війни, учасник бойових дій в Республіці Косово 

 
ТЕРЕЩЕНКО Поліна Романівна, керівник «молодіжного крила» 

ХОГО миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів 
війни 

 
БАБАК Сергій Анатолійович, завідувач кафедри військової 

підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ 
(далі – ХНУВС), кандидат військових наук, старший науковий 
співробітник 

 
КРУТЬ Петро Павлович, доцент кафедри військової підготовки 

ХНУВС, кандидат філософських наук, доцент 
 
МІРОШНИЧЕНКО Оксана Станіславівна, начальник відділу 

організації наукової роботи ХНУВС, кандидат юридичних наук 
 
ЧУМАК Володимир Валентинович, куратор Наукового 

товариства курсантів та студентів, провідний науковий співробітник 
відділу організації наукової роботи ХНУВС, кандидат юридичних наук 
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ДОПОВІДІ 

 
Методи і прийоми військово-патріотичного виховання 
ВАЛКОВСЬКИЙ Костянтин Вікторович, студент 5 курсу 

факультету права та підприємництва Харківського економіко-
правового університету (далі – ХЕПУ) 

 
Патріотичне виховання молоді: стан та перспективи 
ВОЛОШИН Вадим Сергійович, курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС, заступник голови 
Наукового товариства курсантів та студентів 

 
Психологічна готовність молоді під час військових дій 
ГОРДІЄНКО Віталія Володимирівна, студентка 1 курсу 

факультету права та підприємництва ХЕПУ 
 
Розвиток військового красномовства в умовах сьогодення  
ГЛАДЧЕНКО Віра Геннадіївна, студентка 1 курсу факультету 

права та підприємництва ХЕПУ 

 
Патріотичне виховання молоді: питання сьогодення 
ГЛОВ’ЯК Ірина Василівна, курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Правова культура працівника ОВС 
ЗАХАРОВ Олександр Олександрович, курсант 3 курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 

 
Вплив патріотизму на деформацію особи правоохоронця 
ІСАКОВА Маріанна Русланівна, курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 

 
Проблеми патріотичного виховання молоді в Україні 
КУБРАКОВ Богдан Романович, курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та 
торгівлею людьми ХНУВС 

 
Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання 

майбутніх правоохоронців 
МАКУШИН Владислав Вікторович, курсант 3 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
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Інформаційне забезпечення національно-патріотичного 
виховання молоді 

МЕЛЬНИК Герман Сергійович, студент 2 курсу факультету 
права та підприємництва ХЕПУ 

 
Специфіка роботи працівників ОВС в умовах сьогодення 
ОЛІЙНИК Катерина Василівна, курсант 2 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Щодо принципів національно-патріотичного виховання 
ПАВЛЕНКО Володимир Сергійович, курсант 2 курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Використання державних символів у патріотичному 

вихованні громадян 
ПЕТРЕНКО Юрій Ігорович, слухач магістратури факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС, голова Наукового 
товариства курсантів та студентів 

 
Вплив патріотизму на формування особистості 

правооохоронця під час навчання у ВНЗ МВС України 
ПОГОСЯН Едгар Ашотович, курсант 3 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Патріотизм як фактор становлення особистості 
ПОГОСЯН Левон Ашотович, курсант 3 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС, секретар 
Наукового товариства курсантів та студентів  

 
Патріотизм як ідеологічна складова особистості 

правоохоронця 
САБУРОВ Олексій Андрійович, курсант 3 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Вірність військовому обов’язку 
СЕЛИВАНОВА Анастасія Романівна, студентка 2 курсу 

факультету права та підприємництва Харківського економіко-
правового університету 

 
Імідж як складова успіху правоохоронця 
СИРОВА Юлія Костянтинівна, студент 2 курсу факультету 

права та підприємництва ХЕПУ 
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Професійна деформація працівника міліції в зоні АТО 
ФЕФЕЛОВА Інна Максимівна, курсант 2 курсу факультету з 

підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та 
кримінальної міліції у справах дітей ХНУВС 

 
Щодо особливостей формування української національної 

ідеології 
ЧЕРХАВСЬКИЙ Мар’ян Васильович, курсант 2 курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Службовий етикет та патріотизм як засіб впливу на 

формування особистості правоохоронця 
ЧЕРНУХА Катерина Сергіївна, курсант 3 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Патріотизм як складова самосвідомості сучасного 

громадянина 
ШЕВЧЕНКО Марина Олександрівна, курсант 2 курсу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС 
 
Завдання військово-патріотичного виховання молоді 
ШЕВЧЕНКО Владислав Вадимович, слухач магістратури 

факультету права та масових комунікацій ХНУВС 
 
Удосконалення системи патріотичного виховання 

населення в Україні 
ЯВДОЩУК Роман Вікторович, курсант 2 курсу навчально-

наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 
міліції ХНУВС 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 

ВАЩЕНКО Ігор Владиславович, начальник кафедри 
військового навчання та виховання гуманітарного факультету НАНГУ, 
кандидат історичних наук, доцент 
 

СТАДНИК Анатолій Володимирович, доцент кафедри 
військового навчання та виховання гуманітарного факультету НАНГУ, 
кандидат медичних наук, доцент 
 

Студенти кафедри військової підготовки Харківського 
національного університету внутрішніх справ: 

БАЛАБАЙ Євген Вікторович, 
ВИСОЦЬКИЙ Артем Едуардович, 
ГАЛУШКА Анастасія Сергіївна, 
ГОГРІЧІАНІ Михайло Фірузович, 
ГНИЛЯК Віталій Сергійович, 
ГРЕСС Євгеній Сергійович, 
ДВОРНИК Ярослава Ігорівна, 
ДІОРДІЄВА Вікторія Андріївна, 
ДРИЛЬ Ольга Сергіївна, 
ЖЕПКО Роман Вікторович, 
ЗАВАЛЬНИЙ Павло Сергійович, 
ЗІНОВ’ЄВ Дмитро Павлович, 
МАЙРАНОВА Галімат Ахмедівна, 
КАРНАУХ Яна Ігорівна, 
КІМ Олександр Юрійович, 
КУЧЕРЕНКО Олексій Валерійович, 
КУШНІР Ярослав Олександрович, 
ЛІТВІН Карина Андріївна, 
ПЕРЕСТЮК Олександр Олександрович, 
ПОДПРЯТОВ Артем Віталійович, 
РОМАХ Віталій Ярославович, 
РУДЕНКО Терезія Василівна, 
СИЗОНЕНКО Карина Олександрівна, 
СОРОКІН Максим Олегович, 
СТРУКОВ Владислав Володимирович, 
ТКАЧУК Богдан Васильович, 
ХАБАЧКОВ Дмитро Вікторович, 
ХОДОРОВИЧ Поліна Дмитрівна, 
ЦІЛУЙКО Аліна Валеріївна, 
ЯКОВЛЕВ Костянтин Юрійович 


