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№ 

з/п 
Назва 

Характе

р роботи 
Вихідні дані 

Обсяг (у 

сторінках) / 

авторський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Наукові та навчально методичні  роботи, опубліковані до захисту дисертації 

1.  Складові 

компетентності 

поліцейського групи 

комунікації у галузі 

переговорної діяльності 

 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. 2017. 

№ 2. С. 133-135 

(фахове видання) 

3  

2.  Методи формування 

впевненості в собі у 

працівника відділу 

масових і охоронних 

заходів УПД ГУНП в 

областях. 

Тези Організація професійної 

підготовки підрозділів 

Національної поліції 

України: матеріали 

круглого столу 

 (м. Одеса, 31 жовтня 

2017р.) / Одеський 

державний університет 

внутрішніх справ. Одеса: 

РВВ ОДУВС, 2017.  

С. 139-141 

 

3  

3.  Основні правила 

поведінки 

поліцейського групи 

превентивної 

комунікації під час 

проведення переговорів 

з організаторами та 

учасниками масового 

заходу 

Тези Актуальні питання 

забезпечення публічного 

порядку та безпеки в 

сучасних умовах: 

вітчизняний та 

міжнародний досвід: 

матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. 

 (м. Дніпропетровськ, 17 

листопада 2017 р.).  

Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ ; Ліра 

ЛТД, 2017. С.194-197 

 

3  

4.  Загальні положення 

переговорної діяльності 

поліцейських групи 

превентивної 

комунікації під час 

масових заходів 

 

Наукова 

стаття 

Юридична психологія. 

2017. № 2 (21). С. 156-164 

(фахове видання) 

8  

5.  Основні вимоги до 

командної роботи 

Тези Участь правоохоронних 

органів та військових 

2  



поліцейських, які беруть 

участь у забезпеченні 

публічної безпеки під 

час масових 

заворушень. 

формувань України у 

забезпеченні громадської 

безпеки: матеріали Другої 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. 

Харків, 30 листопада 2017 

р.) / Національна академія 

Національної гвардії 

України – Харків: РВВ 

НАНГУ, 2017. С.5-6 

6.  Головні правила 

переговорів під час 

масових заворушень з 

конфліктними особами 

певних форм поведінки 

 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. 2018. 

№ 1. С. 22-24. 

(фахове видання) 

3  

7.  Тактико-психологічні 

особливості переговорів 

з різними категоріями 

організаторів масових 

заворушень. 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. 2017. 

№ 4 (т). С. 19-28. 

(фахове видання) 

9  

8.  Функционально-

деятельностные 

компоненты 

превентивной 

деятельности органов 

Национальной полиции 

Украины. 

 

Наукова 

стаття 

LEGIA SIVIATA. 

Iulie, 2017 р. 88-91. 

URL: 

http://www.legeasiviata.in.ua

/archive/2017/7-2/20.pdf 

 

 

 

 

 

4  

9.  Тактико-психологічні 

особливості переговорів 

з різними типами 

організаторів масового 

заворушення. 

Тези Психологічні засади 

забезпечення службової 

діяльності працівників 

правоохоронних органів: 

матеріали I Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. Кривий 

Ріг, 15 лютого 2018 р.) / 

Донецький юридичний 

інститут МВС України. 

Кривий Ріг: РВВ НАНГУ, 

2018. С.104-106 

3  

10.  Тактико-психологічні 

особливості проведення 

поліцейськими 

переговорів з різними 

типами натовпу 

Наукова 

стаття 

Юридична психологія. 

2018, № 1 (22). С. 98-107 

 

 

 

 

 

9  



11.  Основний 

категоріально-

понятійний апарат 

превентивної діяльності 

поліцейських 

Національної поліції 

України. 

Тези  Роль та місце 

правоохоронних органів у 

розбудові демократичної 

правової держави: 

матеріали X Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет-конференції  

(м. Одеса 30 березня  

2018 р.) /  

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ. Одеса: РВВ 

ОДУВС, 2018. С. 188-190. 

 

 

3  

12.  Основні правила 

поведінки поліцейських 

групи превентивної 

комунікації під час 

стихійних масових 

заворушень. 

Тези Психологічні та 

педагогічні проблеми 

професійної освіти та 

патріотичного виховання 

персоналу системи МВС 

України: матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(м. Харків 30березня 2018)   

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ.  

Х.: ХНУВС, 2018.  

С. 205-207 

 

3  

13.  Мета, завдання, 

принципи та функції 

превентивної діяльності 

поліцейських відділів 

масових та охоронних 

заходів. 

Наукова 

стаття 

International Journal of 

Innovative Technologies in 

Social Science. 5(9), July 

2018 Vol.1. C. 15-20 – DOI: 

https://doi.org/10.31435/ 

rsglobal_ijitss 

 

5  

14.  Функціонально-

діяльнісні компоненти 

та функції превентивної 

діяльності поліцейських 

відділів превентивної 

комунікації. 

Тези Службова підготовка як 

система заходів, 

спрямованих на 

вдосконалення  знань, 

умінь та навичок 

працівників Національної 

поліції України: матеріали 

круглого столу  

(Одеса,02 жовтня 2018 р.)   

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ. 

 Одеса: РВВ ОДУВС, 2018.  

С. 123-126 

 

4  

https://doi.org/10.31435/


15.  Картка професійно 

важливих умінь 

поліцейських відділень 

превентивної 

комунікації. 

Наукова 

стаття 

Юридична психологія  

2020, № 1 (26). С.96-102 

DOI: https://doi.org/10.3327

0/03202601.96 

 

6  

 

Основні навчально-методичні праці,  

опубліковані за період науково-педагогічної діяльності 

 

16.  Тактико-психологічні 

особливості проведення 

поліцейськими 

переговорів під час 

масових заворушень 

науково-

практич

ні 

рекомен

дації. 

науково-практичні 

рекомендації 

[за загал. ред. О.М. 

Цільмак ]. Одеса:  

ОДУВС, 2018. 68 с. 

 Цільмак 

О.М. 

 

Ст. викладач  кафедри 

адміністративної діяльності поліції 

доктор філософії              Дмитро ОВЕРЧЕНКО 

https://doi.org/10.33270/03202601.96
https://doi.org/10.33270/03202601.96

