
Пропозиції до Плану НД і ДКР кафедри юридичної психології НАВС на 2015 рік 
 

Найменування 
теми НД і ДКР 

Замовник, 
підстави  
НД і ДКР 

Заклади, які 
братимуть участь у 

розробленні  
НД і ДКР,  

форма координації 
роботи 

Передбачена 
форма 

реалізації  
НД і ДКР 

Термін 
проведен
ня НД і 

ДКР 
(місяць, 

рік) 

Керівники та 
виконавці 

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та 
підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

Юридична психологія 
план НД і ДКР 

кафедри 
кафедра юридичної  

психології  
хрестоматія 

01.2015-

06.2015 

Кудерміна О.І. 

Казміренко Л.І. 

Конфліктологія 
план НД і ДКР 

кафедри 
кафедра юридичної  

психології  

навчальний. 

посібник 

01.2015-

12.2015 

Кудерміна О.І 

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС 

Професіографічні 

дослідження основних 

напрямів діяльності ОВС 

план НД і ДКР 

кафедри 

кафедра юридичної  

психології  
Методичні 

рекомендації 

01.2015-

12.2015 Кудерміна О.І. 
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Пропозиції кафедри юридичної психології НАВС до Плану впровадження результатів НД і ДКР 

 у практичну, законотворчу, науково-дослідну діяльність та навчальний процес на 2015 рік 
 

Форма видання та його 
назва 

Напрям 
впровадження 

Суб’єкти 
впровадження 

Заходи з авторського 
супроводження 

Термін впровадження 
(місяць, рік) 

початок завершення 

Методичні рекомендації 

Шляхи та напрями 

психологічного 

забезпечення 

розслідування шахрайства 

Навчальний 

процес, 

практична 

діяльність ОВС 

кафедра юридичної  

психології  

використання у 

навчальному процесі 

та психологічному 

забезпеченні 

оперативно-службової 

діяльності органів та 

підрозділів 

внутрішніх справ 

 

 

 

01.2015- 12.2015 

 

Методичні рекомендації 
Напрями та засоби 

психологічного 
забезпечення профілактики 
психосоматичних розладів 

працівників внутрішніх 
справ 

Навчальний 

процес, 

практична 

діяльність ОВС 

кафедра юридичної  

психології  

використання у 

навчальному процесі 

та психологічному 

забезпеченні 

оперативно-службової 

діяльності органів та 

підрозділів 

внутрішніх справ 

 

 

 

01.2015- 12.2015 
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Пропозиції кафедри юридичної психології щодо наукових заходів  

серед курсантів, студентів, слухачів академії на 2015 рік  

 

Назва наукового заходу 
Підстава 

проведення 

Підрозділ, 
відповідальний  
за виконання 

Форма  
участі  

Термін 
проведення 

Відповідальні 
виконавці 

Круглий стіл 
«Формування особистості 

правоохоронця» 

План НД і 
ДКР кафедри 

Кафедра юридичної 
психології 

пл. Солом’янська, 1 
Кудерміна О.І. 

т. 520-08-89 

наукові 
доповіді 

жовтень Кудерміна О.І. 
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Пропозиції кафедри юридичної психології НАВС до проведення наукових заходів 

 в академії на 2015 рік 

 

Назва 
наукового 

заходу 

Замовник та 
підстави 

проведення 

Місце проведення,  
відповідальна особа  

(номер телефону) 

Місяць 
проведенн

я та 
протягом 

якого часу 

Кількість 
учасників 

Міністерства, відомства,  
ВНЗ та наукові установи, 

представники яких 
братимуть учать у заході 

Міжнародна науково-
практична конференція 

“Юридична психологія в 
Україні: здобутки та 

перспективи” 

План НД і 
ДКР кафедри 

Кафедра юридичної 
психології 

(пл. Солом’янська, 1) 
Кудерміна О.І. 

т. 520-08-89 

квітень 
(1 день) 

100 
МВС України, ІСПП 

НАПН України, 
ВНЗ МВС України 
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