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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова оргкомітету – ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ генерал поліції третього рангу 
Сокуренко В.В.;  

співголова оргкомітету – доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії правових наук України, професор 
кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 
Бандурка О.М.;  

заступник голови оргкомітету – перший проректор 
підполковник поліції Харківського національного університету 
внутрішніх справ Швець Д.В.;  

секретар – доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Шиліна А.А. 

 
Члени оргкомітету: 
– завідувач кафедри соціології та психології факультету № 6 

Євдокімова О. О.; 
– начальник редакційно-видавничого відділу підполковник 

поліції Білоус П. О.; 
– начальник відділу організації наукової роботи підполковник 

поліції Мірошниченко О. С.; 
– начальник відділу міжнародних зв’язків підполковник 

поліції Осятинський С. О.; 
– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця О. В.;  
– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський О. М.; 
– заступник начальника відділу організації служби 

Тарасенко В. М.; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І. В.; 
– директор загальної бібліотеки Процких Т. О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 
25 квітня 2019 року 

 
 

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Реєстрація учасників 9.30 – 10.00 
Пленарне засідання: 10.00 – 13.00 

Кава-брейк: 13.00 – 13.30 
Секційні засідання: 13.30 – 15.30 

Підведення підсумків конференції: 15.30 – 16.00 
 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

(просп. Льва Ландау, 27, аудиторія № 102/Б2) 
 
 

РОБОЧІ МОВИ: 
українська, англійська, російська 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 
Доповіді – до 10 хвилин 

Виступи в межах дискусії – до 5 хвилин 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

Національна поліція України: соціальні та психологічні 
проблеми становлення 

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

 
Проблема формування конструктивних копінг-стратегій 

у контексті професійної підготовки поліцейських 
ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, перший проректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Етика поліцейського у спілкуванні з населенням 
БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 
професор кафедри теорії та історії держави і права факультету 
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Особливості психологічних підходів до розгляду соціальних 

феноменів 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Вандалізм як прояв девіантної поведінки дітей і підлітків 
ФЕДОРЕНКО Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Марширування як соціальна дія: психологічний аспект  
САППА Микола Миколайович, доктор соціологічних наук, 

професор, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Стресостійкість як професійна якість поліцейського 
ТЮРІНА Валентина Олександрівна доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Психосоматичні аспекти розвитку тілесного потенціалу 

здоров’я 
ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Специфіка рефлексивності юнаків та дівчат – студентів 

різних спеціальностей 
ЧЕКУРОВ Павло Олександрович, студент 4 курсу 

факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Науковий керівник: ГРЕСА Наталія Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
До питання виховного впливу поліції в системі шкільної 

освіти 
НАЙДА Віталій Олегович, курсант 3 курсу факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ  
Науковий керівник: ЗАБОЛОТНА Юлія Василівна, кандидат 

юридичних наук, викладач кафедри криміналістики та судової 
експертології Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Секція 1 
ОСОБИСТІСТЬ 

 
Проблема копінг-стратегії в ситуації неуспіху 
АЛЕКСАНДРОВ Юрій Васильович, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Емоційний інтелект як специфічна особистісна 

характеристика студентів – майбутніх психологів 
АЛЕКСЄЄНКО Наталія Володимирівна, викладач кафедри 

соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ; 

ЗАРОВНЯДНА Даяна Сергіївна, студентка факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Особливості професійної мотивації рятувальників у 

кризовий період професіогенезу 
АФАНАСЬЄВА Наталя Євгенівна, доктор психологічних наук, 

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах 
Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Студенти-психологи: мотивації до навчання і життєві 

плани 
БАТЮК Анна Вадимівна, слухач магістратури факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;  
САППА Микола Миколайович, доктор соціологічних наук, 

професор, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Іпостасі професійного становлення особистості 
БОЙКО-БУЗИЛЬ Юлія Юріївна, кандидат психологічних 

наук, доцент завідувач кафедри психологічних дисциплін 
Інституту кримінально-виконавчої служби 

 
Основні складові професійної компетентності 

профспілкового працівника 
БОЛОТНІКОВА Інга Вікторівна, кандидат психологічних 

наук, старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України 
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Формування психологічного механізму регуляції поведінки 
неповнолітніх 

ВОРОНА Софія Володимирівна, аспірант кафедри соціології 
та психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Специфіка психологічної ресурсності медичних 

працівників з різним стажем професійної діяльності 
ГОНЧАРОВА Яна Ігорівна, слухач магістратури факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Специфіка копінг-поведінки людей похилого віку 
ГРЕСА Наталія Володимирівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;  

ВІДЕГРЕН Ольга, доктор філософії (Ph. D. in Philosophy), 
Гімназія королеви Бланки (м. Стокгольм, Швеція) 

 
Загальні чинники професійного самоздійснення менеджерів 

комерційних організацій  
ДЗВОНИК Галина Петрівна, науковий співробітник лабораторії 

вікової психофізіології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України 

 
Гендерні особливості «Я-концепції» в юнацькому віці  
ДОБРИВЕЧІР Дар’я Олександрівна, студентка факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Інтернет-залежність особистості та її вплив на процеси 

смислоутворення 
ЄВДОКІМОВА Олена Олександрівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології 
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факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ;  

Серхан Ахмед аль Тавальбех, кандидат педагогічних наук, 
доцент, Університет ім. Аль-Хусейна Бин Талала, м. Маан 
(Йорданія) 

 
Дослідження показників психоемоційного стану 

вихователів дошкільних закладів 
ЗАВАДСЬКА Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник Інституту психології імені  
Г. С. Костюка НАПН України 

 
Феномен невизначеності у психології 
ІВАНЧИХІНА Ксенія Олександрівна, студентка факультету 

психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна; 

МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
Вивчена безпорадність як психологічна складова 

особистості деяких внутрішньо переміщених осіб 
КЕРДИВАР Валентин Віталійович, ад’юнкт науково-

дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 
науково-дослідного центру Національного університету 
цивільного захисту України (м. Харків) 

 
Особистість лікаря крізь призму реформування сфери 

охорони здоров’я  
КНИШ Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових 
дисциплін Рівненського інституту Київського університету права 
НАН України 

 
Зміни у психофізіологічному стані військовослужбовців 

упродовж тривалого часу виконання завдань у районі АТО 
КОКУН Олег Матвійович, доктор психологічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора 
з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України, головний науковий співробітник 
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Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України (м. Київ); 

ПІШКО Ірина Олександрівна, старший науковий співробітник 
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України (м. Київ) 

 
Специфіка та взаємозв’язок мотиваційно-регулятивної 

сфери студентів 
КОЛЧИГІНА Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри практичної психології Української інженерно-
педагогічної академії (м. Харків); 

ЗАЙЦЕВА Ольга Олександрівна, аспірант кафедри практичної 
психології Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 

 
Провідні чинники професійного самоздійснення викладача 

вищої школи 
КОРНІЯКА Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, 

старший науковий співробітник, головний науковий співробітник 
лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені  
Г. С. Костюка НАПН України 

 
Компоненты чувства ценности собственной жизни у 

студентов 
КУЗНЕЦОВ Марат Амирович, доктор психологических наук, 

профессор кафедры практической психологи Харьковского 
национального педагогического университета имени  
Г. С. Сковороды;  

ДИАБ Набил, аспирант кафедры практической психологи 
Харьковского национального педагогического университета 
имени Г. С. Сковороды 

 
Теоретичні аспекти профілактики психологічної 

травматизації військовослужбовців  
ЛОЗІНСЬКА Наталія Сергіївна, старший науковий співробітник 

науково-дослідного відділу воєнно-психологічних досліджень 
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил 
України (м. Київ)  

 
Духовна криза особистості як психологічний феномен 
МАЗУР Катерина Віталіївна, слухач магістратури факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Переживання стану самотності у дівчат та хлопців 
підліткового віку 

МАЙСТРЕНКО Марія Олександрівна, слухач магістратури 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Науковий керівник: ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Особливості гендерної ідентичності та життєстійкості 

студентів 
МАННАПОВА Катерина Робертівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Особенности личности девушек-делинквенток: 

автобиографический нарратив 
МЕТЛИЦКИЙ Игорь Евгеньевич, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры управления и экономики высшей 
школы Республиканского института высшей школы (г. Минск, 
Республика Беларусь)  

 
Характеристика стратегій подолання стресових 

ситуацій спортсменами-тхеквондистами 
ПАВЛИК Олена Михайлівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Харківської 
державної академії фізичної культури 

 
Дослідження чинників професійного самоздійснення 

фахівців у галузі інформаційних технологій (програмістів та 
системних адміністраторів) 

ПАНАСЕНКО Наталія Миколаївна, кандидат психологічних 
наук, доцент старший науковий співробітник лабораторії вікової 
психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України;  

ГОМОНЮК Володимир Олександрович, науковий 
співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
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Специфіка креативності у чоловіків та жінок 
ПЕЛИПЕНКО Олена Сергіївна, слухач магістратури 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Професійна відповідальність як соціально-психологічна 

якість особистості 
ПІНСЬКА Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри загальної і вікової психології 
Криворізького державного педагогічного університету 

 
Психологічна характеристика соціального інтелекту в 

юнаків і дівчат студентського віку 
ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

ПЕТРЕНКО Олена Ігорівна, студентка 4 курсу факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Психологічний аналіз проблеми брехливості та її 

взаємозв’язку з емоційним інтелектом у юнаків і дівчат 
підліткового віку  

ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ;  

ПОТУПАЛО Дмитро Русланович, студент 4 курсу факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Психологічний зміст проблеми долаючої поведінки: 

гендерний аспект 
ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

СУПРУН Вероніка Геннадіївна, студентка 4 курсу 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Особливості прояву учительського та батьківського 
булінгу в учнівському середовищі  

ПРОЦИК Любов Сергіївна, кандидат психологічних наук, 
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
психологічного забезпечення Державного науково-дослідного 
інституту МВС України; 

СИДОРЕНКО Олександра Юріївна, кандидат психологічних 
наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-
дослідного інституту МВС України 

 
Основні ознаки копінг-поведінки 
ПУЗАНОВА Вікторія В’ячеславівна, слухач магістратури 

навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 
соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом 
(м. Київ)  

 
Особенности самооценки подростка 
МУЗАФФАРОВ Расиф Рафаэль Оглу, психолог отдела кадров 

Академии полиции МВД Азербайджанской Республики 
 
Основні психологічні чинники професійного самоздійснення 

вчителів 
САВЧЕНКО Тетяна Леонідівна, молодший науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України  

 
Відповідальність як особистісна характеристика 
САП’ЯН Євгенія Олександрівна, студентка факультету 

психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна; 

МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна 

 
Дослідження особливостей самоактуалізації жінок 

середнього віку з різним рівнем тривоги 
СОЛОХІНА Лариса Олександрівна, старший викладач 

кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Специфіка інтуїції: гендерний аспект 
ТЄВЯШОВА Наталія Ігорівна, слухач магістратури 

Харківського національного університету внутрішніх справ  
Науковий керівник: ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та 
психології факультету № 6 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

 
Суб’єктивна оцінка міжособистісних взаємовідносин у 

підлітків з різним соціометричним статусом 
ФІЛОНЕНКО Володимир Миколайович, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6; Харківського національного університету 
внутрішніх справ; 

ШИДИЧ Ольга Юріївна, студентка 2 курсу факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Творчість як складова обдарованості особистості 
ЦИГІЧКО Карина Дмитрівна, студентка факультету 

психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна 

Науковий керівник: МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна, 
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна 

 
Вікові особливості мотивації до здорового способу 

життя 
ЧЕПУР Кристина Сергіївна, студентка факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ  
Науковий керівник: ЖДАНОВА Ірина Вячеславівна, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Зміст і психологічна структура професійно-психологічної 

компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії 
України 

ШЕВЧЕНКО Вікторія Василівна, викладач кафедри 
психології та педагогіки Національної академії Національної 
гвардії України (м. Харків) 
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Взаємозв’язки суб’єктивного відчуження та негативних 
особистісних рис осіб різного віку 

ШИЛІНА Алла Андріївна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ;  

КОРЕПАНОВ Володимир Володимирович, студент 4 курсу 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
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Секція 2 
СУСПІЛЬСТВО 

 
Загальна характеристика девіантної поведінки  
БОГДАНОВСЬКИЙ Сергій Олегович, студент факультету 

психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна; 

МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 
Прояви конкурентної віктимності в умовах соціального 

конфлікту 
ГАРЬКАВЕЦЬ Сергій Олексійович, доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри психології та соціології 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (м. Сєвєродонецьк) 

 
Цінність особистісного ресурсу вченого в умовах 

трансформації суспільства 
ГУМЕНЮК Галина Вадимівна, 
кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України  

 
Поведінка на ринку праці бакалаврів-гуманітаріїв після 

закінчення ЗВО 
ГУЦАЛ Наталя Сергіївна, слухач магістратури факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; 
САППА Микола Миколайович, доктор соціологічних наук, 

професор, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Ділове спілкування як важливий компонент процесу 

комунікації поліцейських  
ЗЕМЛЯНСЬКА Олена Володимирівна, доктор психологічних 

наук, професор, член-кореспондент Балтійської педагогічної 
академії, професор кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;  

СПЕРОС Джеймс Н., офіцер з моніторингу ОБСЄ, Спеціальна 
моніторингова місія в Україні (США) 
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Особистість у фокусі кримінології постмодерна 
ЛИТВИНОВ Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, завідувач 
кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

ГЛАДКОВА Євгенія Олексіївна, кандидат юридичних наук, 
старший дослідник, старший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

 
Особливості суб’єктивного сприйняття справедливості 
ЛІТВЯКОВА Вероніка Юріївна, студентка факультету 

психології Харківського національного університету імені  
В. Н. Каразіна; 

МИЛОСЛАВСЬКА Олена Володимирівна, кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

 
Булінг як психологічний феномен сучасного суспільства 
ЛОГАЧЕВ Микола Георгійович, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Халіт БУЛАНІКЛІ, делегат по роботі з поліцією та органами 
безпеки Міжнародного Комітету Червоного Хреста (Туреччина) 

 
Участь громадян в охороні громадського порядку: 

трансформація правової свідомості  
РИЖКОВА Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
Закордонні традиції церемонії поховання 

військовослужбовців 
ТІМЧЕНКО Олександр Володимирович, доктор психологічних 

наук, професор, головний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології 
Національного університету цивільного захисту України; 

ХРИСТЕНКО Віталій Євгенович, кандидат психологічних 
наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії екстремальної та кризової психології Національного 
університету цивільного захисту України  
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Соціальні відхилення у студентської молоді та їх 
профілактика 

ТЮРІНА Валентина Олександрівна доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ;  

ДАНЧЕНКО Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського 
спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського 
національного технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка 

 
Девіантна поведінка підлітків 
ЧОРНА Інеса Володимирівна, студентка факультету № 6 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: АЛЕКСЄЄНКО Наталія Володимирівна, 

викладач кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Соціально-психологічний аспект соціалізації студентів в 

освітньому процесі вищої школи 
ШЕПЕЛЕНКО Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ  
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Секція 3 
ЗАКОН 

 
Здатність до прогнозування та фактори прийняття 

рішень як необхідні умови якісної підготовки поліцейських 
АГУРЄЄВА Олександрівна Анна, студентка 4 курсу факультету 

№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Характерологічні особливості особи слідчого та їх вплив 

на сприймання навчального матеріалу 
БАБЕНКО Оксана Олександрівна, головний судовий експерт 

Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України 

 
Психологічні умови підвищення ефективності управління 

персоналом підрозділів Національної поліції України 
БАРКО Вадим Іванович, доктор психологічних наук, професор, 

головний науковий співробітник лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України;  

БАРКО Вадим Вадимович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник лабораторії психологічного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС 
України; 

ОСТАПОВИЧ Володимир Петрович, кандидат юридичних 
наук, завідувач лабораторії психологічного забезпечення 
Державного науково-дослідного інституту МВС України 

 
Особливості підготовки майбутніх поліцейських до 

тактичної комунікації з урахуванням зарубіжного досвіду 
ВАЛЄЄВ Руслан Гельманович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету 
підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

ГЕРАСИМЧУК Юрій Вікторович, заступник декана факультету 
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
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Індивідуально-психологічні особливості особистості як 
чинник професійної адаптації працівників правоохоронних 
органів 

ВІДЕНЄЄВ Ігор Олександрович, кандидат психологічних 
наук, доцент, доцент кафедри психології Харківської державної 
академії культури 

 
Організаційно-управлінська компетентність слідчого та 

її компоненти 
ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, старший науковий співробітник наукової лабораторії з 
проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних 
досліджень Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

 
Проблеми адаптації жінок, засуджених до позбавлення 

волі 
ГЕРАСИМЕНКО Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри 

соціології та психології Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Морально-психологічні риси злочинця 
ГЛАДКИЙ В’ячеслав В’ячеславович, аспірант Навчально-

наукового інституту права імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної Академії управління персоналом  

 
Проблеми професійної самореалізації працівників у сфері 

виконання кримінальних покарань 
ГРИЩЕНКО Максим Віталійович, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, начальник відділення соціально-
психологічної служби Державної установи «Хролівський 
виправний центр (№ 140)» 

 
Гендерні особливості уявлень про сімейне життя 

майбутніх правоохоронців 
ДОЦЕНКО Вікторія В’ячеславівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ; 

МІЛОРАДОВА Наталя Едуардівна, кандидат психологічних 
наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ  
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Прогностична компетентність як елемент професійної 
компетентності працівника поліції 

КЛИМЕНКО Ігор Володимирович, заступник голови 
Національної поліції України  

 
Сучасний підхід в організації психологічного супроводу у 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських 

КОГУТ Олександра Олександрівна, кандидат психологічних 
наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 
проблемних питань правоохоронної діяльності Донецького 
юридичного інституту МВС України 

 
Структурно-функціональна модель бойової психологічної 

травматизації правоохоронців (на прикладі військовослужбовців 
Національної гвардії України) 

КОЛЕСНІЧЕНКО Олександр Сергійович, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник, начальник 
науково-дослідної лабораторії морально-психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України Національної академії Національної гвардії України  
(м. Харків)  

 
До проблеми суб’єктивної віри особистості до правових 

інститутів 
ЛУПАНЕЦЬ Оксана Миколаївна, практичний психолог, 

старший лаборант лабораторії вікової психофізіології Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

 
Класифікації неповнолітніх правопорушників 
МОСКОВЧЕНКО Валентина Валеріївна, кандидат психологічних 

наук, старший викладач кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ  

 
Психологічна готовність до інноваційної діяльності у 

взаємозв’язках з факторами прийняття рішень у ситуації 
невизначеності в поліцейських 

МУСТАФАЄВА Сабріна Ельшад кизи, студентка 4 курсу 
кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
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Науковий керівник: ПОНОМАРЕНКО Яна Сергіївна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціології та психології 
факультету № 6 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
Стан дослідження криміналістичної характеристики 

організованої злочинності у сфері оподаткування 
ПАДАЛКА Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, 

завідувач кафедри фінансових розслідувань Національного 
університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) 

 
Особливості віри в паранормальне у засуджених чоловіків 
СКЛЯРОВ Олексій Михайлович, аспірант Харківського 

національного університету внутрішніх справ  
 
Негативні соціальні чинники, які впливають на рівень 

розвитку здібностей соціального інтелекту  
ХАРЧЕНКО Світлана Вячеславівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології факультету 
№ 3 Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Взаємозв’язок ставлення до роботи і мотиваційних 

джерел в інспекторів патрульної поліції 
ЧЕПІГА Лада Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ  

 
Особливості рефлексії жінок злочинниць 
ШЕВЧЕНКО Лариса Олександрівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
Можливість застосування компетентнісного підходу при 

рекрутинзі кандидатів на службу в поліцію превентивної 
діяльності 

ШЕЛКОШВЕЄВ Ігор Володимирович, старший викладач 
кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 

Тор ДАМКАС, керівник центру з підготовки миротворців 
Норвезького поліцейського університетського коледжу (Норвегія) 
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Особливості професійного самоздійснення працівників 
підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 

ШЛОМІН Олександр Юрійович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ  

 
Роль наставництва у формуванні професійної 

правосвідомості поліцейських зі стажем служби до трьох років 
ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА Тетяна Іванівна, науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного 
забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-
наукового інституту заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)  

 
Зміни рівня емоційного вигорання працівників державної 

кримінально-виконавчої служби України в результаті 
психологічного супроводження формування психологічної 
компетентності  

ЯТЧУК Марія Сергіївна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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