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1. Прізвище, ім’я, по батькові:  Павлюк Наталія Вікторівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри криміналістики.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи: «Використання 

психологічних знань під час допиту неповнолітніх» (1,5 друк. арк.). 

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

психологічних знань під час допиту неповнолітніх» (2,18 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження НДР – опубліковано 2 наукові статті та 5 тез 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – аргументовано доцільність 

обов’язкового застосування відеофіксації під час допитів неповнолітніх 

підозрюваних з метою виявлення вербальних та невербальних ознак неправди в 

показаннях неповнолітніх допитуваних. Запропоновано внести відповідні зміни 

до норм КПК України, а саме: пункт 5 ст. 224 викласти у такій редакції: «Під 

час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо-та/або відеозапис. Допит за 

участю неповнолітнього підозрюваного здійснюється з обов’язковим 

застосуванням відеозапису”. Статтю 490 доповнити вимогою наступного змісту: 

«Під час допиту застосування відеозапису є обов’язковим”.  

Зроблено висновок про те, що використання можливостей інформаційних 

технологій є одним із головних напрямів підвищення ефективності науково-

технічного забезпечення розслідування злочинів. Використання візуалізованої 

3D – моделі події злочину під час допиту осіб, у тому числі й неповнолітніх, 

забезпечить повноту і точність фіксації повідомленої інформації. Як тактичний 

прийом: у безконфліктній ситуації - сприятиме актуалізації у пам’яті забутої 

інформації, у конфліктній ситуації – використаний для спростування 

неправдивих повідомлень.  
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листопада 2019 р.  

5. Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», Харків, 12 грудня 2019 

р. 
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1. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : 

Право, 2019. Розділ 7 «Розслідування розбоїв». С. 104-118 (у співавторстві 

Капустіна М. В.) (0,4 друк. арк.). 

Наукові статті 

 1). Роль відеофіксації під час допиту за участю неповнолітніх підозрюваних. 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.  № 19. Харків : Право, 
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судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження 
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 3). Щодо визначення поняття «слідча діяльність» у криміналістиці : зб. 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку сучасної науки та 
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листопада 2019 рік. Конін - Ужгород – Бєльско-Бяла – Київ : Просвіт, 2019. С. 210-

212 (0,2 друк. арк.). 

 5). Застосування 3D - моделювання під час допиту та слідчого експерименту: 

матер. міжнар. «круглого столу» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», м. Харків, 12 грудня 

2019 року. Харків : Право, 2019. С.112-115 (0,2 друк. арк.).  

9.1. Публікації у науко метричних базах Scopus, Web of Science. 

 1. International cooperation in financial fraud investigation. Baltic Journal of 

Economic Studies. Volume 4. Number 4. Riga : Publishing House «Baltija Pablishing», 

2018. P. 252-257 (Співавтори:  V. Ortynskyi, Y. Chornous) (0,3 друк арк.)  Web of 

Science (не увійшла до звіту за 2018 р.). 

9.2. Публікації у інших науко метричних базах даних. 

 1). Роль відеофіксації під час допиту за участю неповнолітніх підозрюваних. 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.  № 19. Харків : Право, 

2019. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus.  

 

 

 Доцент                                                                     Павлюк Н. В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

криміналістики протокол № 4 від 04.12. 2019 р. 

Зав. лабораторією                                                    Дуднікова І. Є. 

 

 

 

 

 

http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html


 

Додаток 1. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Web of Science 

1. International cooperation in financial fraud investigation. 

Baltic Journal of Economic Studies. Riga, 2018. Volume 4. Number 4. P. 

252-257 (Співавтори:  V. Ortynskyi, Y. Chornous) (не увійшла до 

звіту за 2018 рік). 

83 години 

3 
1. Роль відеофіксації під час допиту за участю неповнолітніх 

підозрюваних. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики : зб. наук. пр.  № 19. Харків : Право, 2019. 

100 годин 

7 
Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. 

Харків : Право, 2019. Розділ 7 «Розслідування розбоїв». С. 104-118 

(у співавторстві Капустіна М. В.) 

20 годин 

14 

1. Наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІВПЗ ім. ак. В.В. 

Сташиса НАПрН УКраїни за фундаментальними темами у 2018 р., 

26 березня 2019 р. Харків : Право, 2019. С. 158-160. 

Фіксація  доказової інформації за допомогою систем 3D - 

візуалізації. 

2. «Круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», м. 

Харків, 12 грудня 2019 року. Харків : Право, 2019. С.112-115.  

Застосування 3D - моделювання під час допиту та слідчого 

експерименту. 

80 годин 

15 

1. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня 

народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 18-19 квітня 2019 р. Харків 

: ХНДІСЕ, 2019. С. 181-183. 

Міжнародний досвід використання технології 3D - друку в слідчій 

та експертній практиці. 

2. Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку сучасної 

науки і освіти», м. Львів, 13-14 листопада 2019 року. Львів : 

Львівський науковий форум, 2019. С. 47-48. 

Щодо визначення поняття «слідча діяльність» у криміналістиці.  

3. VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи, 22 листопада 2019 рік. Конін - 

Ужгород - Херсон: Видавничий дім   «Гельветика», 2019. С. 210-212. 

Поняття науково-технічне забезпечення слідчої діяльності.  

60 годин 

6 

3. Керівництво студентською науковою роботою з підготовки тез на 

конференцію: 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної науки» 

Ключникова Н.В., студентка 4 курсу, 13 гр. Інституту підготовки 

кадрів для органів юстиції України «Можливості використання 

невербальної інформації під час провадження слідчих (розшукових) 

дій». 

20 годин 

 УСЬОГО 363 

 

 

 


