
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри криміналістики 

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

Тема: «Застосування психологічних знань при проведенні огляду місця події у 

розслідуванні тяжких насильницьких злочинів», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

  «Застосування психологічних знань при проведенні огляду місця події у 

розслідуванні тяжких насильницьких злочинів», 1,62 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: 1 наукова стаття, 6 тез наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- розглянуто актуальні питання пов’язані з застосуванням 

психологічних знань під час проведення огляду місця події;  
- визначено форми використання психологічних знань під час 

проведення вказаної слідчої (розшукової) дії; 
- встановлено суб’єктів застосування психологічних знань в процесі 

огляду місця події; 
- розкрито можливості використання власних знань у галузі 

психології слідчими, прокурорами, детективами 
- визначено роль психологічних знань у оптимізації огляду місця 

події; 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

 Розроблено анкету та проведено узагальнення результатів анкетування 

співробітників слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

1. Міжнародний Конгрес Криміналістів «Digital International Criminalists Congress». 

(м. Харків 28.05.2021 р.). 

2. IX Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування 

злочинів». (м. Одеса, 05.06.2021 р.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку 

науки та освіти». (м. Полтава, 19.08.2021 р.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, технології, інновації: 

світові тенденції та регіональний аспект». (м. Полтава, 30.08.2021 р.). 

5. LXXI Міжнародна інтернет-конференція «Вересневі наукові читання». (м. Одеса, 

06.09.2021 р.). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток науки та 

освіти: глобальний, Європейський та національний вимір змін» (м. Полтава, 

18.11.2021 р.). 



7. ІІ Міжнародна наукова конференція «Наукові тренди постіндустріального 

суспільства» (м. Запоріжжя, 03.12.2021 р.). 

8. V Міжнародна науково-практична конференція «Science, innovations and education; 

problems and prospects» (м. Токіо, Японія, 08.12.2021 р.). 

9. Видавнича діяльність.  
Наукові статті: 

1. Pavliuk, N., Humin, O., Nykyforchuk, D., Volobuieva, O., Antoshchuk, A. Forensic 

support for the international search (Криміналістичне забезпечення міжнародного 

розшуку). Amazonia Investiga. April, 2021. Vol. 10. Num. 40. P. 244-252 

(авторський внесок 0,2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Павлюк Н. В. Використання уповноваженими особами власних психологічних 

знань при проведенні огляду місця події. Інноваційний розвиток науки та 

освіти: глобальний, Європейський та національний вимір змін : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 18 листопада 2021 р., м. Полтава. (0,2 друк. арк.). 

2. Павлюк Н. В. Застосування психологічних знань під час проведення огляду 

місця події: форми та значення. Наукові тренди постіндустріального 

суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., 3 грудня 2021 р., м. Запоріжжя 

(0,42 друк. арк.). 

3. Павлюк Н.В. Роль психологічних знань у оптимізації огляду місця події. 

Science, innovations and education; problems and prospects : матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф., 8 грудня 2021 р., м. Токіо, Японія (0,4 друк. арк.). 

4. Павлюк Н. В. Інноваційні методи і технології фіксації інформації у слідчій 

діяльності. Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та 

регіональний аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30 серп. 2021 р., 

м. Полтава. (0, 2 друк. арк.). 

5. Павлюк Н. В. Значення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності у 

сучасних умовах. Вересневі наукові читання : матеріали  LXXI Міжнар. 

інтернет-конф., 6 вер. 2021 р. (0, 2 друк. арк.).   

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Pavliuk, N., Humin, O., Nykyforchuk, D., Volobuieva, O., Antoshchuk, A. Forensic 

support for the international search (Криміналістичне забезпечення міжнародного 

розшуку). Amazonia Investiga. April, 2021. Vol. 10. Num. 40. P. 244-252 (авторський 

внесок0,2 друк. арк.). Індексовано: Web of Science. 
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