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Тема наукової школи – «Психологічні основи юридичної діяльності». 

Наукова школа працює з 2008 року. 

Склад наукової школи: к.ю.н., доцент Скрябін О.М., к.психол.н., 

доцент Мілорадова Н.Е., к.ю.н. Пасько О.М., к.ю.н. Геращенко О.С., 

Проценко О.О., Грекова І.В., Асєєва Ю.О., Теслюк І.О., Корецький С.В., 

Проданець Н.М., Трофименко А.С. 

На базі наукової школи постійно проводяться міжкафедральні 

засідання та методологічні семінари. Так, у межах наукової школи були 

проведені одна Міжнародна науково-практична конференція 

«Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і 

перспективи вдосконалення досудового слідства» (Одеса, 30 травня 

2008 р.) та п'ять всеукраїнських науково-практичних конференцій 

«Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» (Одеса, 

20 лютого 2009 р., 19 лютого 2010 р., 18 лютого 2011 р.); «Професійне 

становлення особистості» (Одеса, 15 лютого 2013 р.); «Процесуальні, 

криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування» 

(Одеса, 07 листопада 2014 р.). 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ до 28 квітня 

2012 року функціонувала спеціалізована вчена рада СРД 41.722.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій із грифом 

«таємно» та «цілком таємно» на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук зі спеціальностей 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність; 19.00.06 – юридична психологія (юридичні науки). 

Відповідно до наказу ВАК України від 28.04.2009 № 20-08/1-3 термін 

повноважень ради закінчився 28 квітня 2012 року. Після цього термін 

роботи спеціалізованої вченої ради СРД 41.722.01 був продовжений з 

04.04.2013 до 04.04.2016 рр. Очолила спеціалізовану вчену раду СРД 

41.722.01 доктор юридичних наук, професор О.М. Цільмак.  

Спеціалізована вчена рада СРД 41.722.01 за період свого існування 

(СРК 2003-2009 р., СРД 2009-2012 р., СРД 2013-2016 р.) за спеціальністю 

19.00.06 підготувала 18 фахівців вищої кваліфікації, з них двох докторів 

юридичних наук, для вищих навчальних закладів, правоохоронних органів з 

актуальних питань вдосконалення оперативно-розшукової діяльності та 
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органів досудового слідства шляхом застосування психологічних 

технологій. 

На даний час в університеті відкриті аспірантура (наказ МОНМС від 

26.09.2012 № 1047) та докторантура (наказ МОНМС від 30.11.2012 № 1349) 

зі спеціальності 19.00.06.  

В рамках наукової школи під керівництвом д.ю.н., професора 

О.М. Цільмак захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового  

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична 

психологія: 

у 2010 році: 

1) викладач кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського 

державного університету внутрішніх справ Пасько О.М. – дисертація на 

тему: «Професіогенез компетентності фахівців органів досудового 

слідства»;  

2) старший викладач кафедри юридичної психології, судової 

медицини та психіатрії Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України 

Скрябін О.М. – дисертація на тему: «Психолого-правові засади 

професійної компетентності працівників карного розшуку»; 

у 2011 році: 

3) доцент кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки 

Одеського державного університету внутрішніх справ підполковник міліції 

Геращенко О.С. – дисертація на тему: «Тактико-психологічні засади 

розвідувального опитування»; 

у 2014 році: 

4) заступник начальника слідчого відділення Біляївського РВ (з 

обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в 

Одеській області Проценко О.О. – дисертація на тему: «Тактико-

психологічне забезпечення спостереження за особою, річчю або місцем, як 

негласної слідчої (розшукової) дії» (захист відбувся 19.12.2014); 

5) слідчий Луганського РВ ЛГУ ГУМВС України в Луганській 

області Грекова І.В. – дисертація на тему: «Тактико-психологічні аспекти 

оперативно-розшукової протидії незаконному обігу наркотиків серед 

неповнолітніх» (захист відбувся 19.12.2014); 

у 2015 році: 

6) інспектор відділу кадрового забезпечення ОДУВС Асєєва Ю.О. – 

дисертація на тему: «Психологічні особливості професійних установок 

фахівців кримінальної міліції» (захист відбувся 20.06.2015). 

Під керівництвом д.ю.н., професора Цільмак О.М. здійснюють свої 

дисертаційні дослідження три аспіранти: 

1) Теслюк І.О. – дисертація тему: «Тактичні засади криміналістичного 

прогнозування у слідчій діяльності»; 

2) Трофіменко А.С. – дисертація на тему: «Тактика побудови та 

перевірки криміналістичних версій під час досудового розслідування»; 
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3) Корецький С.В. – дисертація на тему: «Юридично-психологічні 

особливості реадаптації осіб, які скоїли злочини проти життя і здоров’я 

людини»; 

4) Проданець Н.М. – дисертація на тему: «Тактика виявлення та 

подолання неправдивих показань неповнолітніх підозрюваних». 

В межах наукової школи готуються дисертації на здобуття наукових 

ступенів доктора юридичних наук та доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія: 

1) к.ю.н., доцент Скрябін О.М. – дисертація на тему: «Юридико-

психологічні засади професійної діяльності адвоката у кримінальному 

судочинстві»; 

2) к.ю.н. Пасько О.М. – дисертація на тему: «Юридико-психологічні 

основи готовності особистості до слідчої діяльності»; 

3) к.психол.н., доцент Мілорадова Н.Е. – дисертація на тему: 

«Психологічні основи професіогенезу працівників міліції громадської 

безпеки». 

На базі наукової школи підготовлена низка видань: 

Монографії: 

1. Цільмак О.М. Психолого–правові засади професіогенезу 

компетентності фахівців кримінальної міліції. [ Текст ] : монографія / 

О.М. Цільмак. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ., 

2010. – 364 с. – рест. № 3т. 

2. Цільмак О.М. Професіогенез компетентності фахівців кримінальної 

міліції: теорія та практика [Текст] : монографія / О. М. Цільмак . – Одеса: 

РВВ ОДУВС, 2011. – 432 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 384–431. 

3. Фундаментальные и прикладные психологические исследования в 

практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы.: международная 

коллективная монография. / [Цільмак О.М. Особистісні життєдіяльнісні 

установки та їх психологічна характеристика.] / [ Iserman Richard, 

О.Л. Базикина, Л.М. Балабанова та ін.]; под редакцией акад. Л.Ф. Бурлачука, 

акад. Т.П. Висковатовой, проф. В.М. Синельникова. – Макеевка: МЭГИ – 

Institution Is Certified by International Education Society, London, Great Britain, 

Донецк: Світ Книги, 2012 – 764с. (С. 129–162). 

4. Актуальные политико–правовые и социально–психологические 

исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, 

перспективы: междунароная коллективная монография. / [Цільмак О.М. 

Загальнотеоретичні положення психології життєдіяльнісних установок 

особистості.]. – Макеевка: МЭГИ – Institution Is Certified by International 

Education Society, London, Great Britain, Донецк: Донбас, 2013 – в 2 т. Т.1. – 

604 с. (С.62–97). 

5. Соціальні технології: Заради чого? Яким чином? З яким 

результатом? : колективна монографія / колектив авторів, наук. редактор 

В.І. Подшивалкіна. / [О.М. Цільмак. Соціо-технологічні аспекти 

компетентностного професіогенезу фахівців соціономічної сфери діяльності]. 

– Одеса: "Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова",  2015. - 546 
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с. (С. 419-430). 

6. Актуальные политико-правовые и социально-психологические 

исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, 

тенденции, перспективы: международная коллективная монография / 

[Асєєва Ю.О. Класифікація професійних установок працівників 

кримінальної міліції [Текст] / Ю.О. Асєєва]. – в 2 т. Т. 1. – Макеевка: 

МЭГИ-Institution is Certified by International Education Society; London: 

Great Britain; Донецк : Донбас. – 2013. – С. 513–531. 

7. Правові та психологічні засади готовності слідчих до професійної 

діяльності [Текст]: монографія / О.М. Пасько. – Одеса: Одеський 

державний університет внутрішніх справ, 2014. – 411 с. – з іл. 

Навчально-методичні видання: 

1. Цільмак О.М., Конуп О.Ф. Пізнання психології особистості та 

майстерності професійної взаємодії: тренінговий комплекс: методичний 

посібник. / О.М. Цільмак, О.Ф. Конуп //. — Одеса: РВВ ОДУВС, 2008. — 

88 с. 

2. Велитченко Л.К., Цільмак О.М. Психологія особистості: тексти і 

методики: навч. посіб. / уклад. Л.К. Велитченко, О.М. Цільмак // ред. 

Л.К. Велитченко // – О.: Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 209 с.  

3. Цільмак О.М. Методичні рекомендації щодо форм, методів та 

прийомів організації навчання у вищій школі. [Л.І. Аліфанова, 

Т.В. Матієнко, В.В. Рахуба, Ю.В. Шмаленко, О.М. Цільмак]. – Одеса: РВВ 

ОДУВС, 2009. –84 с. 

4. Цільмак О.М. Юридична деонтологія: альбом схем: навчальний 

посібник / [В.О. Криволапчук, О.М. Пасько, О.М. Цільмак]. – Одеса: РВВ 

ОДУВС, 2009. – 88 с. 

5. Цільмак О.М. Психологія оперативно–розшукової діяльності: 

методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з елементами 

тренінгу / [уклад. С.В. Албул, О.С. Геращенко, Т.В. Матієнко, 

О.О. Подобний, О.М. Цільмак] – Одеса: РВВ ОДУВС, 2010. – 96 с. – 

Гриф ДСК: 7634. 

6. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії: [Текст] [уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак] // Навчальний посібник. – Одеса: 

ОДУВС, 2011. – 104 с. 

7. Геращенко О.С., Цільмак О.М. Тактико–психологічні особливості 

проведення розвідувального опитування: науково–методичні рекомендації 

// О.С. Геращенко, О.М. Цільмак. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2011. – 44 с. – 

Гриф ДСК. 

8. Цільмак О.М., Яковенко С.І. Професійно–психологічна підготовка 

працівників підрозділів громадської безпеки: підручник / О.М. Цільмак, 

С.І. Яковенко. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2012. – 140 с. – з іл. 

9. Цільмак О.М. Професійно–психологічна підготовка працівників 

підрозділів міліції на транспорті: підручник. // О.М. Цільмак. – Одеса: РВВ 

ОДУВС, 2012. – 143 с. – з іл. 
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10. «Зелені кімнати»: психологічні особливості організації роботи з 

дітьми: посібник. / [Н.П. Бочкор, О.М. Цільмак, О.В. Швед, С.І. Яковенко]. 

– К.: «Україна», 2012. – 112 с. 

11. Цільмак О.М. Психологічні особливості спілкування в 

оперативно–розшуковій діяльності: підручник // за загальною редакцією 

О.М. Цільмак [А.М. Волощук, О.Ф. Долженков, В.О. Криволапчук та ін.]. – 

Одеса: РВВ ОДУВС, 2012. – 257 с. – з іл. – Таємно. 

12. Психологія: схеми, таблиці, коментарі: навчально–наочний 

посібник / О.М. Пасько., О.М. Цільмак. [за заг. ред. Цільмак О.М.] – Одеса: 

ОДУВС, 2013. – 271 с. – з іл. 

13. Цільмак О.М. Судово–психіатрична експертиза: навчальний 

посібник / О.М. Цільмак. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2014. – 104с. – з іл. 

14. Практикум із психології [для студ. та курсантів вищ. навч. закл. 

МВС України] / О.М. Пасько. — Одеса: ОДУВС, 2013. — 140 c.  

15. Новейшие психологические технологии: диагностика, 

консультирование, психокоррекция, немедицинская психотерапия: учебник. / 

[Цільмак О.М. Глава 12. Психодіагностика та психокорекція 

міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів] : підручник / за заг. 

ред. С.Д. Максименка, В.Є. Луньова.– К.: Інститут психології 

ім. Г.С. Костюка НАП України. Monreal: Accent Graphics Communications. - 

2015. – С. 280-294. 

16. Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування 

правопорушень: підручник // Цільмак О.М., Користін О.Є., Шаптала О.С., 

Талалай Д.В. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2016. – 302 с. – з іл. 

 

Довідково-біографічні дані провідного ученого наукової школи 

Цільмак Олени Миколаївни  

 

Цільмак Олена Миколаївна народилася 05 серпня 1966 року у 

с. Нижні Хологори, Бричанського р-ну, республіка Молдова.  

У 1991 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут 

ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «педагогіка і психологія (дошкільна)», 

кваліфікація «викладач педагогіки та психології (дошкільної)» (диплом 

ЦВ № 663367).  

У 2000 році - Інститут післядипломної освіти Одеського державного 

університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «психологія», кваліфікація 

«психолог» (диплом ДСК № 021928).  

У 2006 році - Одеський юридичний інститут ХНУВС за спеціальністю 

«правознавство», кваліфікація «юрист» (диплом МВ № 14004510). 

В органах внутрішніх справ з листопада 1996 р. Має значний досвід 

роботи в психологічній службі центрів практичної психології ГУМВС 

України. В ОДУВС працює з липня 2001 р. Перебувала на посадах 

старшого психолога, (викладача, професора кафедри за сумісництвом), 
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начальника центру практичної психології, начальника кафедри юридичної 

психології та педагогіки.  

На теперішній час обіймає посаду професора кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії ОДУВС. 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня 

акредитації – більше 11-ти років. З них на посаді професора кафедри 

криміналістики, судової медицини та психіатрії – більше трьох років.  

Кандидатську дисертацію захистила 24 листопада 2004 року у 

Спеціалізованій вченій раді Д 26.007.01 Національної академії внутрішніх 

справ України та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (диплом ДК № 02842). 

Докторську дисертацію захистила 3 червня 2010 року у 

Спеціалізованій вченій раді СРД 41.722.01 Одеського державного 

університету внутрішніх справ та здобула науковий ступень доктора 

юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія (диплом 

ДД № 008600). 

30 червня 2009 року присвоєне вчене звання «доцент» по кафедрі 

юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету 

внутрішніх справ (атестат 12 ДЦ № 022776). 

22 грудня 2014 року присвоєне вчене звання «професор» по кафедрі 

криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного 

університету внутрішніх справ (атестат 12 ПР № 010087). 

Цільмак О.М. має достатній професійний рівень, науковий і 

методичний рівень підготовки, веде науково-дослідну роботу, бере 

активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу.  

Цільмак О.М. – автор більше 250-ти публікацій, з них 130 наукового і 

28 навчально-методичного характеру.  

З квітня 2013 р. – Голова Спецради СРД № 41.722.01 Одеського 

державного університету внутрішніх справ.  

З 2014 р. – член Спецради СРД № 41.722.02 Одеського державного 

університету внутрішніх справ; з 2014 р. – Спецради СРД Д 26.007.01 

Національної академії внутрішніх справ. 

Член Наукової ради Одеського державного університету внутрішніх 

справ. 

Є членом редакційної колегії наукового журналу 

«Південноукраїнський правничий часопис» та «Фундаментальные и 

прикладные исследования в практиках ведущих научных школ» 

(электронный научный журнал); «Юридична психологія».  

Під її науковим керівництвом захищено 5 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 - на здобуття наукового 

ступеня кандидата психологічних наук. 

Основні напрями наукових досліджень: 

- соціальна психологія (психологія життєдіяльнісних установок);  
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- педагогічна психологія (тренінгові технології, особистісно-

соціально-діяльнісний компетентнісний підхід, компетентнісна модель та 

профіль фахівця); 

- психодіагностика (професійно-психологічний відбір персоналу);  

- психологія спілкування (способи, методи та прийоми 

цілеспрямованого психологічного впливу, стереотипи та бар’єри 

спілкування, аудіовізуальна психодіагностика брехливих показань; 

технологія маніпуляції);  

- психологія особистості (індивідуально-психологічні якості, 

типологія характеру та темпераменту); 

- вікова психологія (вікові особливості та кризи розвитку 

особистості);  

- девіантологія (девіантна поведінка неповнолітніх);  

- юридична психологія (оперативно-розшукова психологія, 

психологія слідчих (розшукових) дій (правомірні психологічні засоби, 

методи та прийоми допиту учасників досудового слідства), кримінальна 

психологія (психологічні особливості злочинців, психологія злочинного 

діяння, складання психологічного портрету за характером скоєного 

злочину); 

- криміналістика (тактика та методика досудового розслідування) . 

 
 


