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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Голова оргкомітету – 
Головко Олександр Миколайович, 

т.в.о. першого проректора Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор. 

Заступник голови оргкомітету – 
Бандурка Олександр Маркович, 

радник ректора Харківського національного університету внутрішніх 
справ, президент Кримінологічної асоціації України, доктор 

юридичних наук, професор, академік Національної академії правових 
наук України, заслужений юрист України. 

Заступник голови оргкомітету – 
Левченко Катерина Борисівна, 

президент Міжнародного жіночого правозахисного центру  
«Ла Страда – Україна», член президії Кримінологічної асоціації 

України, доктор юридичних наук, професор. 
Секретар оргкомітету – 

Кацалап Людмила Сергіївна, 
науковий співробітник відділу організації наукової роботи 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук. 
 

Члени оргкомітету: 
начальник факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю та торгівлею людьми підполковник міліції Марков 
В’ячеслав Валерійович; начальник кафедри кримінального права та 
кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства 
підполковник міліції Литвинов Олексій Миколайович (відповідальний 
секретар Кримінологічної асоціації України); начальник відділу 
зв’язків з громадськістю полковник міліції Щербакова Ірина 
Василівна; начальник відділу організації наукової роботи 
підполковник міліції Мірошниченко Оксана Станіславівна; начальник 
інформаційно-технічного відділу підполковник міліції Полховський 
Олександр Миколайович; начальник відділу організації служби 
підполковник міліції Тарасенко Віталій Миколайович; директор 
загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна. 
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Науково-практичний семінар  
проводиться відповідно до доручення  

Харківського національного університету внутрішніх справ  
від 15.04.2015 № 39. 

 
Запрошені: 

 психологи середніх навчальних закладів м. Харкова; 
 викладачі та наукові співробітники Харківського національного 

університету внутрішніх справ; 
 представники Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації та Департаменту освіти Харківської 
міської ради; 

 слухачі магістратури та курсанти Харківського національного 
університету внутрішніх справ, які спеціалізуються на вивченні 
психологічних та соціальних дисциплін; 

 представники громадських та міжнародних організацій. 
 

Місце проведення: 
Харківський національний університет внутрішніх справ  

(м. Харків, просп. 50-річчя СРСР, 27),  
зала Вченої ради 

 
Режим роботи: 

Реєстрація учасників, брейк-кава – 9.30 – 10.00 
Пленарне засідання – 10.00 – 12.00 

Брейк-кава – 12.00 – 12.30 
Робота у двох групах – 12.30 – 13.20; 13.20 – 14.10 

Підведення підсумків – 14.15 – 14.30 
 

Регламент роботи: 
Доповіді – до 15 хвилин. 

Дебати за виступом – до 7 хвилин. 
 

Робоча мова: 
українська 

 
Контактний телефон: 

+38(057) 7398-345. 
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ВИСТУПИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ 
 
ГУСАРОВ Сергій Миколайович, ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України 

Тема: «Питання протидії насильству та захист дітей» 
 
БАНДУРКА Олександр Маркович, радник ректора Харківського 
національного університету внутрішніх справ, президент 
Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, 
професор, академік Національної академії правових наук України, 
заслужений юрист України 

Тема: «Державна політика України та законодавство щодо 
попередження насильства» 
 
СУХОРУКОВА Наталія Андріївна, головний спеціаліст відділу 
вищої освіти і науки управління освіти і науки Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації 

Тема: «Поняття ґендерного насильства та насильства 
стосовно дітей» 
 
ГОРБУНОВА-РУБАН Світлана Олександрівна, заступник 
Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення 

Тема: «Соціальний захист населення» 
 
ДЕМЕНКО Ольга Іванівна, директор Департаменту освіти 
Харківської міської ради  

Тема: «Роль органів місцевого самоврядування в 
попередженні насильства та захисті прав дітей» 
 
ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна, президент Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», член 
президії Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, 
професор 

Тема: «Діяльність Міжнародного жіночого правозахисного 
центру «Ла Страда – Україна» щодо протидії насильству та в 
напрямі захисту дітей» 
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ШВЕД Ольга Володимирівна, координатор проектів Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», кандидат 
соціологічних наук, доцент 

Тема: «Причини насильства. Вплив на здоров’я жінок та 
дітей. Наслідки гендерного насильства» 
 

ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, завідувач кафедри соціології та 
психології факультету права та масових комунікацій, кандидат 
психологічних наук, доцент 

Тема: «Первинна психологічна допомога в ситуаціях 
насильства в період конфлікту та постконфлікту» 
 

БАНДУРКА Ірина Олександрівна, доцент кафедри кримінального 
права і кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів 
слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук 

Тема: «Захист прав дітей» 
 

ВЕПРИЦЬКИЙ Роман Сергійович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук 

Тема: «Питання протидії насильству засобами місцевого 
самоврядування» 
 

ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович, прокурор Харківської 
області 

Тема: «Процесуальне керівництво в розслідуванні 
насильницьких злочинів» 
 

ШВЕЦЬ Віктор Дмитрович, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Тема: «Адміністративно-правове попередження злочинів в 
сфері земельних відносин» 
 

МАРКОВ В’ячеслав Валерійович, начальник факультету підготовки 
фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею 
людьми Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

Тема: «Діяльність Харківського національного університету 
внутрішніх справ щодо захисту дітей та протидії насильству» 
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ПОНОМАРЬОВ Сергій Павлович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук 

Тема: «Роль органів Служби безпеки України в протидії 
насильницьким злочинам» 
 
ІЛЬНИЦЬКИЙ Олександр Михайлович, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Тема: «Протидія насильству в сім’ї як складова забезпечення 
громадської безпеки» 
 
РЕДЬКО Алла Олександрівна, здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Тема: «Попередження насильства в сім’ї в діяльності органів 
місцевого самоврядування» 
 
ТОМУСЯКОВА Ірина Іванівна, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Тема: «Організаційно-правове забезпечення захисту прав 
жінок від насильства в сім’ї» 

 
ШОРОХОВА Ганна Михайлівна, науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем організації навчального процесу 
заочного та дистанційного навчання навчально-наукового інституту 
заочного та дистанційного навчання Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Тема: «Інформаційне забезпечення протидії насильству в 
сім’ї» 
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УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 
 
ГОЛОВКО Олександр Миколайович, т.в.о. першого проректора 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 
 
БЕЗПАЛОВА Ольга Ігорівна, начальник кафедри адміністративної 
діяльності ОВС факультету з підготовки фахівців для підрозділів 
міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 
БЛАГА Алла Борисівна, доцент кафедри кримінально-правових 
дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук, доцент 
 
ПІРЯТІН Володимир Сергійович, начальник тренінгового центру 
ГУМВС України в Харківський області 
 
РУМЯНЦЕВА-КОЗОВНИК Антоніна Володимирівна, ад’юнкт 
докторантури та ад’юнктури Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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РОБОТА У ГРУПАХ 
 

12.30 – 13.20 
 

Група 1 («зелена кімната») 
Відвідування «зеленої кімнати» 
Ведуча: ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, завідувач 

кафедри соціології та психології факультету права та масових 
комунікацій, кандидат психологічних наук, доцент. 

Практичне заняття «Проблеми дітей-жертв. Виявлення 
та ідентифікація дітей – жертв насильства» 

Ведуча: ШВЕД Ольга Володимирівна, координатор проектів 
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – 
Україна», кандидат соціологічних наук, доцент. 

 
Група 2 (зала Вченої ради) 
Функціональні обов’язки шкільних психологів. Взаємодія, 

перенаправлення, робота гарячих ліній 
Ведуча: СУХОРУКОВА Наталія Андріївна, головний 

спеціаліст відділу вищої освіти і науки управління освіти і науки 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації. 

 
13.20 – 14.10 

 
Група 1 (зала Вченої ради) 
Функціональні обов’язки шкільних психологів. Взаємодія, 

перенаправлення, робота гарячих ліній 
Ведуча: СУХОРУКОВА Наталія Андріївна, головний 

спеціаліст відділу вищої освіти і науки управління освіти і науки 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації. 
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Група 2 («зелена кімната») 
Відвідування «зеленої кімнати» 
Ведуча: ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, завідувач 

кафедри соціології та психології факультету права та масових 
комунікацій, кандидат психологічних наук, доцент. 

Практичне заняття «Проблеми дітей-жертв. Виявлення 
та ідентифікація дітей – жертв насильства» 

Ведуча: ШВЕД Ольга Володимирівна, координатор проектів 
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – 
Україна», кандидат соціологічних наук, доцент. 

 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
 
Заключне слово. 
Заповнення підсумкових анкет. 
Завершення роботи науково-методичного семінару. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Наукове видання 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
науково-практичного семінару 

«Питання протидії насильству та захист дітей» 
 
 

м. Харків, 28 квітня 2015 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редагування, внесення правок, комп’ютерне верстання – Білоус П.О. 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,7. Тир. 50 пр. Зам. № 2015-7. 
 
 

Видавець і виготовлювач – 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080. 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008 

 


