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з науково-дослідної роботи  за 2017 р. 

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: «Проблеми 

застосування рефлексивного моделювання при допиті» (1,0 друк. арк.). 

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

застосування рефлексивного моделювання при допиті» (1,0 друк. арк.). 

4.1 Форми впровадження: опубліковано 4 тез наукових доповідей за темою 

дослідження. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено зміст та роль 

рефлексивного моделювання у діяльності слідчого (прокурора, детектива) при 

проведенні допиту на досудовому розслідуванні, сформульовано основи 

рефлексивної взаємодії між слідчим (прокурором, детективом) та допитуваним, 

здійснено побудову системи тактичних прийомів установлення психологічного 

контакту, досліджено соціальні та психологічні чинники, що впливають на 

формування психологічного контакту, розглянуто криміналістичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності застосування тактичних прийомів 

в умовах тактичного ризику. 

8. Участь у конференціях, семінарах.  

1) Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора                   

М. В. Салтевского» (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.). 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи: 

міжнародний і український досвід» (м. Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.). 

3) «Всеукраїнський саміт приватних детективів» (м. Дніпро, 30 листопада 2017 

р.). 

4). Всеукраїнська III дистанційна конференція «Криміналістичні та 

кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування» м. 

Одеса, 27листопада 2017 р.). 

 

 



9. Видавнича діяльність. 

1). Проблеми формування психологічного контакту при допиті в умовах 

тактичного ризику // З нагоди 100-річчя від дня народження професора             

М. В. Салтевского: матер. кругл. Столу (30 жовтня 2017 р., м. Харків). – Х. 

«Право», 2017. – С. 83-84 (0,25 друк. арк.). 

2).  Встановлення психологічного контакту при допиті: соціальні та 

психологічні чинники // Правові реформи: міжнародний і український досвід: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.). – 

Дніпро: Дніпроп. гуманітарний ун-т, 2017. – С. 102-104 (0,25 друк. арк.). 

3). Роль психологічного контакту під час спілкування в діяльності детектива //  

Всеукраїнський саміт приватних детективів: зб. матеріалів саміту (м. Дніпро, 30 

листопада 2017 р.). – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 89-91 

(0,25 друк. арк.). 

4). Психологічні особливості встановлення психологічного контакту у 

конфліктних ситуаціях допиту // Криміналістичні та кримінально-процесуальні 

засоби оптимізації досудового розслідування: матер. ІІІ дистанц. конф. (м. 

Одеса, 27 листопада 2017 р.). – Одеса: Юридична література, 2017 р. – С. 145-

147  (0,25 друк. арк.). 
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