
 

Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники! 
 
 
Національна академія внутрішніх справ 

запрошує до участі у міжвідомчому науково-
практичному круглому столі «Актуальні 
питання психологічного забезпечення 
діяльності ЗВО МВС України та 
Національної поліції України», що 
відбудеться 25 квітня 2019 року. 

 

Учасники круглого столу – представники 

Департаменту персоналу, організації освітньої та 

наукової діяльності МВС України, Департаменту 

зав’язків з громадськістю та міжнародної 

діяльності МВС України, Національної поліції 

України, закладів вищої освіти і науково-

дослідних установ МВС України та МОН 

України. 

 

Мета круглого столу – активізація наукової 

роботи в галузі досліджень актуальних питань 

щодо психологічного забезпечення діяльності 

ЗВО МВС України та Національної поліції 

України. 

 

Мова круглого столу: українська. 

 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 

 

Мотлях Олександр Іванович 
моб. (068) 8974686 
Галустян Олена Аркадіївна 
моб (093) 1272849 
 

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

 

25 квітня 2018 року 

13:00 – 13:30 – реєстрація учасників 

13:30 – 14:00 – відкриття та привітання 

учасників круглого столу 

14:00 – 16:00 – пленарне засідання 

16:00 – 16:30 – підбиття підсумків та 

нагородження кращих 

виступів та презентацій 

навчальних груп 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО 

СТОЛУ 

 

Навчально-науковий інститут № 3 НАВС  

(м. Київ, вул. Колекторна, 4, 

велика актова зала) 

 

 
Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

Кафедра юридичної психології 

Наукова лабораторія з проблем 

психологічного забезпечення 

та психофізіологічних досліджень 

 

 

    
 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО МВС УКРАЇНИ ТА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
міжвідомчий науково-практичний 

круглий стіл 

 

25 квітня 2019 року 
 

 
 

КИЇВ 2019 



 
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 
Заявка 

на участь у круглому столі 
«Актуальні питання психологічного 

забезпечення діяльності ЗВО МВС України 
та Національної поліції України» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові_ 

Науковий ступінь_ 

Вчене звання_ 

Місце роботи (навчання)_ 

Посада_ 

Тема доповіді (повідомлення)_ 

 

□ Планую особисту участь у конференції 

□ Планую виступити з доповіддю 

□ Не планую особисту участь 

 

Координати для зв’язку_ 

Поштова адреса_ 

Контактний телефон_ 

E-mail_ 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

Для участі необхідно надіслати 

до 05 квітня 2019 року  

за адресою: Polygraphrc@gmail.com 

 заявку встановленого зразка; 

 тези доповіді 

(ім’я файла повинно містити прізвище автора, 

наприклад: Тези_Іванов, з поміткою теми 

листа «Круглий стіл»). 
 

Зверніть увагу! 
 

     Отримання Оргкомітетом матеріалів для 
участі в круглому столі має бути 
підтверджено нашим повідомленням на 
вказану Вами електронну адресу. Якщо 
впродовж трьох робочих днів після 
надсилання матеріалів Ви не отримали 
відповідь, будь-ласка, зателефонуйте. 

 

     Подані матеріали буде опубліковано в 

авторській редакції. Відповідальність за зміст 

тез виступів несуть автори. Електронну версію 

збірника буде розміщено для широкого 

доступу на веб-порталі НАВС за адресою: 

https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist 

 

     Особиста участь у круглому столі 

передбачає отримання сертифікату учасника 

наукового заходу. 

 

     Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

заході (проїзд, проживання, харчування), 

оплачуються за владний рахунок або за 

рахунок сторони, що їх відряджає. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Обсяг тез – до трьох сторінок, шрифт – Times 

New Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий 

інтервал 1. На початку вказують: прізвище, 

ім’я, по батькові автора, посаду та повну назву 

установи, у якій працює чи навчається автор, 

науковий ступінь, вчене звання. 

Нижче через інтервал – назва теми доповіді 

(усі слова великими літерами). Нижче через 

інтервал – текст доповіді. Нижче через 

інтервал – список використаних джерел, що 

оформлюється відповідно до чинних 

стандартів. Посилання позначаються 

квадратними дужками, наприклад: [1, с.78]. 

Приклад оформлення 

 

Іваненко Іван Іванович 

старший науковий співробітник наукової 

лабораторії з проблем психологічного 

забезпечення та психофізіологічних 

досліджень Національної академії внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФАЙЛІНГУ 

В СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Психологія слідчої діяльності: навч. 

посіб. / В.Г. Андросюк, О.М. Корнєв, 

О.І. Кудерміна та ін.; заг. ред. 

Л.І. Казміренко. – К.: Правова єдність, 2009. 

– 200 с. 

2. Максименко С.М., Медведєв В.С. 

Юридична психологія: підручник. – Київ: 

Видав. Дім «Слово», 2018. – 448 с.  
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