
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Костенко Марина Володимирівна 

2. Вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Застосування 

інновацій в методиці розслідування злочинів, що вчиняються організованими 

злочинними групами (1,5 друк. арк.) 

4. Тема и обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. (1,6 друк. 

арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР опубликовано 3 наукові статті, 1 тези 

наукової доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Сформульовано типові слідчі 

ситуації та версії при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими 

злочинними групами. Розкрито основні питання методики розслідування 

ятрогенних злочинів. З’ясовано правові аспекти застосування гіпнозу в Україні. 

Визначено особливості інноваційного процесу в сфері криміналістики.  

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. “Актуальні питання гіпнології та гіпнотерапії” : науково-практична конференція з  

міжнародною участю, м. Харків, 14-16 червня 2019 року, м. Харків.  

2. “Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці”: міжнародний «круглий стіл», м. Харків, 12 грудня 2019 року, 

м. Харків. 

 9. Видавнича діяльність 

1. Типові слідчі ситуації та версії // Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [В. Ю. 

Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: 

Право, 2019. С. 292-294. (0,1 друк. арк.) 

2. Iatrogenic crimes: issues of the investigation technique // Georgian medical news, 2019. 

№ 5 (290). C.163-170. (1,1/0,6 друк. арк.) (в співавторстві) 
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3. Гипноз в Украине: правовые аспекты // Альманах гіпнології і психології. 

Вересень 2019. № 2 (3). C. 15-17. (0,6 друк. арк.) 

4. Особливості інноваційного процесу в сфері криміналістики // Інноваційні методи 

та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці: 

матер. міжнар. «круглого столу», м. Харків, 12 грудня 2019 року. С. 72-75 (0,3 друк. 

арк.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus; Web of Science. 

1. Iatrogenic crimes: issues of the investigation technique // Georgian medical news, 2019. 

№ 5 (290). C.163-170. (1,1/0,5 друк. арк.) – Scopus; Web of Science.(в співавторстві) 

 

                                     

                                 Доцент                                                                    Костенко М.В. 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією                                                                                    Дуднікова І.Є. 
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Додаток 1. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Норма часу 

1 

Scopus ; Web of science 
Iatrogenic crimes: issues of the investigation technique // Georgian 

medical news, 2019. № 5 (290). C.163-170. (Співавтори Даньшин 

М.В., Беспалова О.І., Денисов С.Ф., Денисова Т.А.) 

 

50  

2 

Iatrogenic crimes: issues of the investigation technique // Georgian 

medical news, 2019. № 5 (290). C.163-170. (Співавтори Даньшин 

М.В., Беспалова О.І., Денисов С.Ф., Денисова Т.А.) 

 

120 

4 
Гипноз в Украине: правовые аспекты // Альманах гіпнології і 

психології. Вересень 2019. № 2 (3). C. 15-17.  
40  

7 

Типові слідчі ситуації та версії // Криміналістика : підручник : у 2 т. 

Т. 2 / [В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.] ; за 

ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. С. 292-294.  

5 

14 

Особливості інноваційного процесу в сфері криміналістики // 

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: міжнар. «круглий стіл», м. 

Харків, 12 грудня 2019 року, Харків : Право, 2019.  C.72-75.    

40  

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

2.наукової статті 

1) Мірошніченко А.М. - студентка 6 курсу 1 групи 

міжнародно-правового факультету, “Вплив деперсоналізації 

на підліткову віктимність”// Журнал східноєвропейського права 

2) Політова К.О. – студентка 6 курсу 5 групи факультету 

адвокатури, “Вплив соціальної ізоляції на особу” // Молодий 

вчений. 

30  

 

30 

3.тез доповідей на конференцію  
1) Гусєва А.В. - студентка 6 курсу 1 групи міжнародно-правового 

факультету, “Психологічна характеристика неповнолітніх осіб, що 

вчиняють злочини”, Конференція «Роль інновацій в трансформації 

образу сучасної науки» (27-28.12.2019) 

2) Киричко І.П - студент 6 курсу 1 групи міжнародно-правового 

факультету, “Психологія прийняття рішень судом”, Конференція 

«Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (6-7 грудня 

2019 року) 

3) Коробецький М.Д- студент 6 курсу 1 групи міжнародно-

правового факультету, “Рефлексивне мислення в діяльності 

юриста”, Конференція «Роль інновацій в трансформації образу 

сучасної науки» (27-28.12.2019) 

4) Куковинець Д.О . - студентка 6 курсу 1 групи міжнародно-

правового факультету, “Мотивація та соціальна перцепція у 

формуванні злочинної поведінки”, Конференція «Наукова дискусія: 

питання педагогіки та психології» (6-7 грудня 2019 року) або «Роль 

інновацій в трансформації образу сучасної науки» (27-28.12.2019) 

5) Малишкін М.В. - студент 6 курсу 1 групи міжнародно-

правового факультету, “Особливості застосування психологічних 

методів під час допиту неповнолітніх”, Конференція «Роль 

інновацій в трансформації образу сучасної науки» (27-28.12.2019) 

6) Шевченко Н.С. - студентка 6 курсу 1 групи слідчо-

криміналістичного інституту, “Психологія груп засуджених в 
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місцях відбування покарань”, Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні 

погляди на актуальні питання правових наук”   

7) Помазна П.С. - студентка 6 курсу 1 групи слідчо-

криміналістичного інституту, “Психологія внутрішнього 

переконання при прийнятті рішень суддею у кримінальному 

провадженні”, Наук.-практ. конф. “Теорія та практика сучасної 

юриспруденції” 15 грудня 2019 р. 

8) Пелишок М.О. – студент 6 курсу 5 групи факультету 

адвокатури, “Особливості психології злочинця”, Міжн. наук. конф. 

“Наука та інновація -2019: теорія, методологія та практика” 6 

грудня 2019 р.   

9) Чаплінська О.В. – студентка 6 курсу 5 групи факультету 

адвокатури, “Психологчні особливості злочинця – серійного 

вбивці”, Міжнар. наук.-практ. конф.  “Problems et perspectives d 

introduction de la recherche scientifique innovate ” 

10) Біленська Є.О. – студентка 6 курсу 5 групи факультету 

адвокатури, “Психологічні особливості суддівської діяльності”, 

Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук” 

11) Нагула О.В. – студентка 6 курсу 8 групи факультету 

адвокатури,  “Психологічні особливості допиту підозрюваного під 

час досудового слідства”, Конф. “Молодий вчений” 13-14 грудня.  

12) Цмоканич  У.Я. – студентка 6 курсу 6 групи факультету 

адвокатури, “Особистість і структура її психічних властивостей”, 

Конф. : Молодий вчений ”Дослідження актуальних питань 

юридичних наук” 13-14 грудня 2019 р. 

13) Борох А. Ю.  – студентка 6 курсу 6 групи факультету 

адвокатури, “Психологія допиту неповнолітніх свідків”, Конф. : 

Молодий вчений ”Дослідження актуальних питань юридичних 

наук” 13-14 грудня 2019 р. 

14) Мейсар А.А. – студент 6 курсу 8 групи факультету 

адвокатури,  “Психологічні аспекти лідерства в злочинних 

організаціях”, Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. “Актуальні 

дослідження правової та історичної науки” 11 грдня 2019 р. 

Усього  
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