
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо вас до участі у  

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми психологічного 

забезпечення службової діяльності 

працівників правоохоронних органів»,  

що відбудеться 30 жовтня 2020 року. 
 

Мета заходу: обмін досвідом наукових 

досліджень, організаційної та науково-

практичної роботи з питань психологічного 

забезпечення службової (бойової) діяльності 

працівників правоохоронних органів.  
 

Напрями роботи конференції: 

1. Удосконалення нормативно-правової бази 

психологічного забезпечення службової 

(бойової) діяльності працівників правоохоронних 

органів.  

2. Розроблення науково-методичного 

інструментарію психологічного забезпечення 

службової (бойової) діяльності працівників 

правоохоронних органів.  

3. Визначення критеріїв (правових, медичних, 

психологічних тощо) та особливостей 

розроблення професіограм працівників 

правоохоронних органів.  

4. Пошук пріоритетних напрямів наукових 

досліджень щодо юридико-психологічного 

супроводження професійної діяльності 

працівників правоохоронних органів і освітнього 

процесу у ЗВО МВС України.  

5. Поліпшення форм і методів психологічної 

підготовки працівників правоохоронних органів; 

6. Оптимізація психопрофілактичної роботи з 

працівниками системи МВС України. 
 

Робочі мови: українська, англійська. 

Форма участі: заочна. 
 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:  
 

Голова оргкомітету: 
 

Криволапчук Володимир Олексійович – 

перший заступник директора ДНДІ МВС України, 

д. ю. н., професор, заслужений юрист України. 

 

Заступник голови оргкомітету: 
 

Остапович Володимир Петрович – завідувач 

НДЛ психологічного забезпечення ДНДІ 

МВС України, к. ю. н. 

 

Члени оргкомітету: 
 

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна – заступник 

завідувача НДЛ психологічного забезпечення ДНДІ 

МВС України, к. психол. н., доцент; 
 

Барко Вадим Іванович – головний науковий 

співробітник НДЛ психологічного забезпечення 

ДНДІ МВС України, д. психол. н., професор; 
 

Плугатар Тетяна Анатоліївна – учений секретар 

секретаріату Вченої ради ДНДІ МВС України, 

к. ю. н., старший науковий співробітник 
 

Сидоренко Олександра Юріївна – провідний 

науковий співробітник НДЛ психологічного 

забезпечення ДНДІ МВС України, к. психол. н., 

доцент; 
 

Барко Вадим Вадимович – старший науковий 

співробітник НДЛ психологічного забезпечення 

ДНДІ МВС України, к. пед. н.; 
 

Пампура Ігор Іванович – старший науковий 

співробітник НДЛ психологічного забезпечення 

ДНДІ МВС України; 
 

Процик Любов Сергіївна – науковий співробітник 

НДЛ психологічного забезпечення ДНДІ 

МВС України, к. психол. н. 

 

 

  
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ  

СПРАВ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ» 
 

 

30 жовтня 2020 року 
 

 

м. Київ 



 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
 

Заявка 

на участь у Міжнародній  

науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми психологічного 

забезпечення службової діяльності 

працівників правоохоронних органів», 

що відбудеться 30 жовтня 2020 року в 

Державному науково-дослідному інституті 

МВС України 
 

Прізвище, ім’я, по батькові ..................................  

Науковий ступінь...................................................  

Вчене звання ..........................................................  

Місце роботи (навчання) ......................................  

Посада .....................................................................  

Тема доповіді (повідомлення) ..............................  

Напрям конференції ……………………………… 

 

Координати для зв’язку: 

Контактний телефон ..............................................  

Е-mail ......................................................................  

 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 
 

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна  
моб. тел.: (097) 938-52-30 
 

 

Процик Любов Сергіївна 

моб. тел.: (093) 431-88-14 

 

 

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: 

https://www.facebook.com/dndi.mvs/ 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в роботі конференції 

до 20 жовтня 2020 року 
необхідно надіслати на електронну пошту: 

dndi.psycholog@gmail.com 
1) заявку встановленого зразка; 

2) тези доповіді. 

3) рецензію у відсканованому вигляді (у разі, 

якщо автор не має наукового ступеню). 

Ім’я файлів має відповідати прізвищу автора 

(напр.: Сидорук_Заявка, Сидорук_Тези), у темі 

листа зазначити: «Конференція-2020». 
 

Участь у конференції – безкоштовна. 
 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

 

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі в 

конференції має бути підтверджено нашим 

повідомленням на надану Вами електронну адресу. 

Якщо впродовж трьох робочих днів після 

надсилання матеріалів Ви не отримали відповідь, 

будь ласка, зателефонуйте контактній особі. 

 

Подані матеріали буде опубліковано в 

авторській редакції. Відповідальність за зміст тез 

виступів несуть автори. Оргкомітет залишає за 

собою право відхилити тези доповіді, якщо вони не 

відповідають тематиці роботи конференції і 

зазначеним вимогам.  

 

Електронну версію збірника буде розміщено для 

широкого доступу на веб-сайті ДНДІ МВС України 

за адресом: http://dndi.mvs.gov.ua. 
 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
 

Обсяг тез – 3-6 сторінок, шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, 

поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 

15 мм. На початку зазначають: прізвище, ім’я, по-

батькові автора, посаду та повну назву установи, 

у якій працює (навчається) автор, науковий 

ступінь, вчене звання. 

Нижче через інтервал – назву теми доповіді 

(великими літерами). Далі через інтервал – текст 

доповіді та список використаних джерел, що 

оформлюється відповідно вимог ДСТУ: 8302:2015. 

Посилання на джерела позначаються у квадратних 

дужках: [1, с. 78]. 

 

ПРИКЛАД  

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Сидорук Іван Іванович, 

провідний науковий співробітник  

науково-дослідної лабораторії 

психологічного забезпечення  

ДНДІ МВС України,  

кандидат психологічних наук, доцент 

 

ЗАСТОСУВАННЯ  

ДІАГНОСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІОГРАМ 

 

Список використаних джерел 

1. Остапович В. П., Барко В. І., Барко  В. В. та 

ін. Вивчення особистісних якостей працівників 

поліції з використанням проективних методик 

психодіагностики: наук.-практ. посіб. / за ред. д-

ра юрид. наук, проф. В. О. Криволапчука. Київ: 

ДНДІ МВС України. 2018. 128 с. 

https://www.facebook.com/dndi.mvs/

