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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

15 лютого 2018 року 
 

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників круглого столу; 
10.00 – 10.30  – відкриття круглого столу, привітання 

   учасників; 
10.30 – 11.30 
11.30 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 13.30 
 

– пленарне засідання; 
– перерва на каву, колективне фотографування; 
– продовження пленарного засідання; 
– підбиття підсумків круглого столу 
 

 
Регламент роботи 

 
Виступи     до 10 хв 
Виступи в обговоренні   до 5 хв 

 
 
 

Робочі мови круглого столу: українська, російська 
 
 

Місце проведення:  Національна академія внутрішніх справ, 
ауд. 437 (м. Київ, пл. Солом’янська, 1) 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

10.00 – 10.30 ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ,  
ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

  
 Чернєй Володимир Васильович, ректор Національної 

академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор; 

 Рувін Олександр Григорович, директор Київського 
Науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції  України, судовий експерт вищого 
кваліфікаційного класу, доктор юридичних наук; 

 Шаповалов Віталій Олександрович, голова  
ГО «Колегія поліграфологів України» 
 
 

10.30 – 11.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Модератор: Мотлях Олександр Іванович, провідний 
науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
досудового розслідування Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 Королько Станіслава Андріївна, відповідальний 
секретар Технічного комітету зі стандартизації 
«Інформаційні технології» № 20  Українського науково-
дослідного і навчального центру проблем стандартизації, 
сертифікації та якості 
Що таке національні стандарти України і для чого 
вони потрібні? 

 Назаров Олег Анатолійович, головний психолог 
Департаменту кадрового забезпечення Національної 
поліції України, кандидат психологічних наук, доцент 
Особливості впровадження міжнародних стандартів у 
галузі PDD в Україні та можливості взаємодії з 
Технічним комітетом Е52 «Судова психофізіологія» 
ASTM щодо допомоги Україні в імплементації 
міжнародних вимог 
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 Полтавський Андрій Олександрович, помічник 
директора Київського Науково-дослідного інституту 
судових експертиз Міністерства юстиції  України, судовий 
експерт вищого кваліфікаційного класу 
Проблемні питання прийняття міжнародних 
стандартів із судово-експертної діяльності 

 Лисенко Андрій Борисович, керівник поліграфологічної 
служби ПАТ КБ «ПриватБанк», директор Комітету з 
освіти та представник в Україні Міжнародної асоціації 
професійних поліграфологів 
Доцільність впровадження міжнародних 
поліграфологічних стандартів в Україні 

 Обговорення 
11.30 – 12.00 Перерва на каву, колективне фотографування 

 
 

12.00 – 13.00 ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

 Модератор: Мотлях Олександр Іванович, провідний 
науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
досудового розслідування Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 Ірхін Юрій Борисович, завідувач відділу психологічних 
досліджень Київського Науково-дослідного інституту 
судових експертиз Міністерства юстиції України, 
судовий експерт 1-го кваліфікаційного класу, кандидат 
психологічних наук, доцент 
Шляхи впровадження міжнародних стандартів 
використання поліграфів у судовій експертизі 

 Шаповалов Віталій Олександрович, голова  
ГО «Колегія поліграфологів України», заступник 
директора компанії – «Українське бюро 
психофізіологічних досліджень і безпеки» 
Питання актуальності прийняття єдиної 
термінології в галузі поліграфології в Україні 

 Зубовський Дмитро Сергійович, психолог, науковий 
співробітник Науково-методичного центру кадрової 
політики Міністерства оборони України 
Уніфікованість термінології ASTM та термінологічного 
довідника Американської асоціації поліграфологів 
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 Кузьменко Максим Дмитрович, старший науковий 
співробітник Науково-методичного центру кадрової 
політики Міністерства оборони України, кандидат 
психологічних наук  
Forensic psychophysiology: за та проти 

 Обговорення 
 

13.00 – 13.30 
 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор 

 
 
 

З питань консультування можна звертатися до  
контактної особи – Шаповалов Віталій 

kp.ua.40a@gmail.com 
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УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Міністерство внутрішніх справ України 
 
Департамент персоналу, організації освітньої та 

наукової діяльності: 
Тропотяга Ганна Вадимівна, головний спеціаліст 

сектору психологічного забезпечення відділу гуманітарної 
роботи та гендерних питань управління гуманітарної роботи, 
нагород та гендерних питань; 

Бахтов Андрій Григорович, головний спеціаліст сектору 
психологічного забезпечення відділу гуманітарної роботи та 
гендерних питань управління гуманітарної роботи, нагород та 
гендерних питань 

 
Національна поліція України 

 
Департамент кадрового забезпечення: 
Назаров Олег Анатолійович, головний психолог, 

кандидат психологічних наук, доцент 
 
Департамент патрульної поліції: 
Горбатенко Віталій Володимирович, головний 

інспектор відділу психологічного забезпечення Управління 
кадрового забезпечення 

 
Департамент захисту економіки: 
Яремчук Регіна Анатоліївна, начальник СЗД УЗЕ в 

Київський області 
 
Департамент внутрішньої безпеки: 
Макуха Андрій Богданович, заступник начальника 

управління – начальник відділу моніторингу та зонального 
контролю Львівського управління;  

Круглій Дмитро Миколайович, начальник відділу 
проведення спеціальних заходів управління оперативного 
документування 

 
Департамент «КОРД»: 
Пауль Лариса Олегівна, начальник відділу кадрового 

забезпечення 
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Науково-експертні установи 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України: 

Рувін Олександр Григорович, директор, судовий експерт 
вищого кваліфікаційного класу, доктор юридичних наук;  

Полтавський Андрій Олександрович, помічник 
директора, судовий експерт вищого кваліфікаційного класу; 

Ірхін Юрій Борисович, завідувач відділу психологічних 
досліджень, судовий експерт 1-го кваліфікаційного класу, 
кандидат психологічних наук, доцент; 

Семенець Андрій Вікторович, старший судовий експерт 
відділу психологічних досліджень, судовий експерт 3-го 
кваліфікаційного класу 

 
Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості (ДП «УкрНДНЦ»): 
Королько Станіслава Андріївна, відповідальний 

секретар Технічного комітету зі стандартизації «Інформаційні 
технології» № 20 
 

Державні органи, установи та організації 
 
Служба безпеки України: 
Ковальчук Сергій Юрійович, поліграфолог 
 
Генеральна прокуратура України: 
Александренко Вікторія Анатоліївна, головний 

спеціаліст-психолог відділу криміналістичного супроводження 
досудового розслідування та інформаційно-аналітичної роботи 
Департаменту спеціальних розслідувань; 

Давидченко Андрій Васильович, начальник відділу 
кадрів головної військової прокуратури; 

Шишкарьов Дмитрій Ігорович, прокурор відділу кадрів 
головної військової прокуратури 

 
Національне антикорупційне бюро України: 
Червінко Зоряна Зеновіївна, старший детектив; 
Грабар Сергій Васильович, старший детектив; 
Дзісь Євген Вікторович, старший детектив 
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Міністерство оборони України: 
Гришин Сергій Павлович, начальник відділу Науково-

методичного центру кадрової політики, кандидат технічних наук; 
Кузьменко Максим Дмитрович, старший науковий 

співробітник Науково-методичного центру кадрової політики, 
кандидат психологічних наук; 

Зубовський Дмитро Сергійович, науковий співробітник 
Науково-методичного центру кадрової політики, психолог; 

Андрух Ірина Володимирівна, помічник командира 
в/ч 1225, кандидат психологічних наук; 

Гурко Дмитро Юрійович, поліграфолог 
 
Державна прикордонна служба України: 
Хлівнюк Ольга Анатоліївна, заступник начальника 

центру – начальник відділу поліграфічних досліджень Центру 
профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності; 

Черненко Роман Володимирович, старший офіцер 
(психолог) організаційного відділу 

 
Державна фіскальна служба України: 
Вагіна Олена Вікторівна, начальник відділу 

психодіагностичних та поліграфічних досліджень Головного 
управління внутрішньої безпеки 

 
Головне управління Національної гвардії України: 
Іллюк Вячеслав Олександрович, начальник служби 

соціально-психологічного моніторингу та аналізу відділу 
психологічного забезпечення; 

Колесніченко Олександр Сергійович, начальник науково-
дослідної лабораторії морально-психологічного супроводження 
службово-бойової діяльності Національної гвардії України 
Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності 

 
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»: 
Гранатович Олександр Сергійович, старший експерт 

Центру кадрової безпеки Департаменту безпеки; 
Шепелєв Олександр Вікторович, начальник Центру 

кадрової безпеки Департаменту безпеки 
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ПАТ КБ «Приватбанк»: 
Лисенко Андрій Борисович, керівник поліграфологічної 

служби; 
Гуральський Владислав Юрійович, головний 

поліграфолог – супервайзер головного офісу 
 

Недержавні установи та компанії 
 

Українське бюро психофізіологічних досліджень і безпеки: 
Усіков Ігор Петрович, генеральний директор, експерт-

поліграфолог, член Координаційної Ради ГО «Колегія 
поліграфологів України» 

 
ООО «Кадрова безпека»: 
Цивінська Мар’яна Володимирівна, поліграфолог, член 

Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» 
 

Громадські організації 
 

Колегія поліграфологів України: 
Шаповалов Віталій Олександрович, голова, заступник 

директора компанії «Українське бюро психофізіологічних 
досліджень і безпеки»; 

Гончарова Олеся Володимирівна, прес-секретар  
 
Американська асоціація поліграфологів (APA): 
Алєксєєв Олександр Олександрович, експерт-

поліграфолог, кандидат юридичних наук, доцент 
 
Всеукраїнська асоціація поліграфологів: 
Дубровський Олексій Євгенович, президент; 
Морозова Тетяна Романівна, віце-президент, доктор 

психологічних наук; 
Ведмідь Володимир Анатолійович, адвокат, виконавчий 

директор; 
Ласунова Світлана Валеріївна, керівник Всеукраїнської 

асоціації поліграфологів в Одеській області, кандидат 
педагогічних наук; 
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Іщук Ігор Якович, керівник представництва Всеукраїнської 
асоціації поліграфологів у м. Києві та Київській області 

 
Вищі навчальні заклади 

 
Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського: 
Котляренко Олександр Петрович, начальник науково-

дослідного відділу (проблем військового законодавства) центру 
воєнно-стратегічних досліджень, кандидат юридичних наук; 

Мозальов Владислав Євгенійович, т.в.о. начальника 
науково-дослідної лабораторії соціально-гуманітарних проблем; 

Думбрав Олексій Прокопович, ад’юнкт кафедри 
суспільних наук 

 
Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка: 
Сергєєва Діана Борисівна, доцент кафедри правосуддя 

юридичного факультету, доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник 

 
Українська академія безпеки: 
Ясинський Олег Миколайович, експерт-поліграфолог 
 
Національна академія внутрішніх справ: 
Чернєй Володимир Васильович, ректор, доктор 

юридичних наук, професор; 
Чернявський Сергій Сергійович, проректор, доктор 

юридичних наук, професор;  
Мотлях Олександр Іванович, провідний науковий  

співробітник наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування, доктор юридичних наук, професор; 

Андреєв Дмитро Володимирович, директор навчально-
наукового інституту № 3, доктор юридичних наук; 

Кудерміна Олена Іванівна, завідувач кафедри 
юридичної психології, доктор психологічних наук, доцент; 

Андросюк Вʼячеслав Георгійович, провідний науковий 
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