ЗАЯВКА

на участь у роботі конференції
Прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень!)___
Назва тез доповіді (повідомлення) _____________
Секція _____________________________________
Місце роботи (навчання)______________________
Посада ____________________________________
Науковий ступінь ___________________________
Вчене звання _______________________________
Спеціальне звання ___________________________
Адреса для листування _______________________
Контактний телефон (обов’язково!) ___________
E-mail: (обов’язково!)________________________
Відомості, викладені в заявці, можуть бути
оприлюднені у друкованих матеріалах конференції
(потрібне підкреслити)
 так
 ні
Планую (потрібне підкреслити)
 бути особисто
 надіслати тільки текст доповіді
 взяти участь як слухач
Дата і час приїзду, вид транспорту______________
Дата і час від’їзду, вид транспорту______________
Необхідність бронювання місця у готелі_________

50065, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, б. 21,
Донецький юридичний інститут
МВС України

II Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Психологічні засади забезпечення
службової діяльності працівників
правоохоронних органів»
Донецький юридичний інститут має
багаторічний
досвід
психологічного
забезпечення діяльності правоохоронних
органів України. У 2003 році на базі
інституту спільно з поліцією Баварії
було створено єдиний у системі МВС
Центр
психотренінгових
технологій.
У 2006 році Центр отримав статус
науково-дослідного підрозділу та став
першим в Україні.
У липні 2014 року виш-переселенець
передислоковано у м. Кривий Ріг, але,
незважаючи на труднощі, інститут
зберіг свої добрі традиції та відновив
психологічний напрям, який сьогодні
представлено психологічним сектором
науково-дослідної
лабораторії
з
проблемних
питань
правоохоронної
діяльності. У 2016 році на території
Криворіжжя проведено круглий стіл за
психологічним напрямом, а у лютому
2018 року проведено І Всеукраїнську
науково-практичну
конференцію
«Психологічні
засади
забезпечення
службової
діяльності
працівників
правоохоронних органів».
У
2017
році
завдяки
зусиллям
керівництва та науково-педагогічного
складу був відкритий «Психологічний
проект», який став переможцем серед
пітчингу проектів «Активні громадяни»,
що
проводився
за
підтримки
Британської Ради й Координаційного
центру переміщених ВНЗ у м. Київ та
ефективно використовується в наукових
доробках і практичній апробації.
Колектив
інституту
ефективно
співпрацює
з
науково-дослідними
установами, практичними підрозділами
та громадськими організаціями з питань
психологічного супроводження діяльності
правоохоронних органів України.

МВС УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
БО «БТ «МЕРЕЖА» м. КРИВИЙ РІГ»

проводять

II ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВОПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«Психологічні засади
забезпечення службової
діяльності працівників
правоохоронних органів»

07 лютого 2019 року
м. Кривий Ріг

Шановні колеги!
07 лютого 2019 року Донецький юридичний
інститут МВС України спільно з Благодійною
організацією
«Благодійне
товариство
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з
ВІЛ/СНІД»
м.
Кривий
Ріг»
проводить
IІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Психологічні засади забезпечення службової
діяльності працівників правоохоронних органів».
Метою
науково-практичного
заходу
є
висвітлення
нових
наукових
поглядів
та
інноваційних психопрактик, обмін досвідом
представників наукових установ і практичних
психологів з актуальних питань психологічного
забезпечення службової діяльності працівників
правоохоронних органів.
До участі у конференції запрошуються:
науковці, співробітники Національної поліції,
Національної
гвардії
України
та
інших
правоохоронних
органів,
представники
громадських організацій, практичні психологи, а
також науково-педагогічний склад, аспіранти,
курсанти та студенти закладів вищої освіти.
Тематичні напрями конференції:
Секція № 1 «Стресостійкість у службовій
діяльності працівників правоохоронних органів»
► Успішні
стратегії
подолання
стресу
працівниками правоохоронних органів
► Роль психолога в формуванні опанувальної
поведінки працівників Національної поліції
України
Секція № 2 «Особливості ефективної комунікації
патрульних поліцейських з громадянами»
► Складові ефективної комунікації
► Особливості ускладненого спілкування
Секція № 3: «Сучасні психотерапевтичні методи
в роботі з психологічною травмою»
► Асертивність, агресивність, смисложиттєві
орієнтації особистості

► Психотерапія психотравми та ПТСР
► «Я-концепція» особистості та її роль в
адаптації до світу
Секція № 4: «Організація психологічного
супроводу професійної спрямованості
курсантів, студентів, слухачів у закладах вищої
освіти із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку поліцейських»
► Етапи та програми розвитку професійної
спрямованості курсантів і студентів вишу
► Інтерактивні
технології
в
розвитку
ефективної комунікації патрульних поліцейських
Для участі у конференції необхідно:
у строк до 02 лютого 2019 року (включно)
надіслати на електронну адресу

е-mail: psyndl@ukr.net
 заявку за зразком, що додається;
 текст тез доповіді.
Вимоги щодо оформлення тез доповіді:
Тези надаються на розгляд організаційного
комітету конференції в електронному вигляді (файл
з розширенням –.doc). Текст має бути набрано за
допомогою текстового редактора Microsoft Word
для Windows (версія не нижча за 6.0), розмір
аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт –
Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між
рядками – 1.5, відступ – 1.25, сторінки не
нумеровані. Обсяг тез до 5 сторінок.
Структура рукопису:
 прізвище, ім’я та по батькові (повністю)
автора(ів) (напівжирний шрифт);
 посада, місце роботи, науковий ступінь,
вчене звання, (без скорочень, вирівнювання за
шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
 порожній рядок;
 назва доповіді (великі літери, напівжирний
шрифт, вирівнювання за центром);

 порожній рядок;
 основний
текст
(вирівнювання
за
шириною);
 порожній рядок;
 список використаних джерел, оформлений
відповідно до стандартів бібліографічного опису в
квадратних дужках.
Редакційна колегія залишає за собою право
відхилення заявки на участь у конференції, про
що авторові буде повідомлено електронним
листом на адресу, зазначену в заявці.
Електронну
версію
збірника
матеріалів
конференції буде розміщено на офіційному вебпорталі Донецького юридичного інституту МВС
України за адресою: www.dli.donetsk.ua.
Усі витрати, пов’язані з відрядженням,
проживанням і харчуванням, здійснюються
учасником конференції за власний рахунок або за
рахунок організації, що його відрядила. Особисті
запрошення будуть направлені оргкомітетом за
Вашим завчасним зверненням.
Місце проведення:
Донецький юридичний інститут МВС України,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Співдружності, 92а
Реєстрація учасників з 09.00.
Початок роботи о 10.00.
Телефони для довідок:
+38 (050) 426-27-98 – т.в.о. завідувача науководослідної лабораторії з проблемних питань
правоохоронної діяльності, к.ю.н. Червінчук Андрій
Васильович
+38 (097) 774-33-37; (050) 458-61-73 – науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії з
проблемних питань правоохоронної діяльності,
к.психол.н. Когут Олександра Олександрівна
(відповідальний секретар)
Ректор

В.М. Бесчастний

