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1. Прізвище, ім’я та по батькові   –  БАРАНЧУК Василь Васильович

2. Вчене звання, посада –  асистент кафедри криміналістики

3. Тема і обсяг запланованої  науково-дослідної роботи: «Роль рефлексивної 

компетенції слідчого на процес формування психологічного контакту при 

допиті» (1,0 друк. арк.).

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи «Роль 

рефлексивної компетенції слідчого на процес формування психологічного 

контакту при допиті» (1,1 друк. арк.).

4.1 Форми впровадження: опубліковано 1 наукову статтю за темою 

дослідження та тези наукової доповіді.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено зміст та роль 

рефлексивної компетенції слідчого (прокурора) при проведенні допиту на 

досудовому розслідуванні, сформульовано основи рефлексивної взаємодії   між 

слідчим (прокурором) та допитуваним, здійснено побудову системи тактичних 

прийомів установлення психологічного контакту, розглянуто криміналістичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності застосування інформаційних 

технологій у конфліктних ситуаціях допиту.

6.1 Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.

З 2.07.2015 р. по 31.10. 2016 р. проведено анкетування та інтерв’ювання 

слідчих МВС та СБ України (66 анкет) та адвокатів України (150 анкет) з 

питань встановлення психологічного контакту при допиті. Результати 

анкетування та інтерв’ювання використанні при підготовці кандидатської 

дисертації на тему «Система тактичних прийомів установлення психологічного 

контакту при допиті».

8. Участь у конференціях.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» (м. Херсон, 9-10 грудня 2016 р.).



9. Видавнича діяльність.

1). Баранчук В.В. Проблеми побудови системи тактичних прийомів, що 

спрямована на встановлення психологічного контакту при допиті /                  

В.В. Баранчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – Кишинев, Молдова. – 

2016. – № 6 –  Том 22. –  С. 199–204. (0,8 друк. арк.).

2). Баранчук В.В. Проблеми реалізації систем тактичних прийомів 

установлення психологічного контакту при допиті / В. В. Баранчук // Тенденції 

та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 грудня 2016 р. – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2016. –  C. 79-81 (0,3 друк. арк.)
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