
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ 

«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 

ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний 

університет» спільно з Громадською організацією «Міжнародна 

Асоціація Поліграфологів» запрошує до участі у Всеукраїнському науково-

практичному форумі «Теоретико-прикладні засади проведення 

поліграфологічних досліджень», який відбудеться 27 вересня 2021 року 

(початок о 10:00). 

 

Мета Форуму 

Метою форуму є об’єднання зусиль теоретиків та практиків, інших осіб, 

які зацікавлені у розв’язанні проблем, пов’язаних з проведенням 

поліграфічних досліджень, ознайомлення учасників форуму з новітніми 

досягненнями у сфері психофізіологічним досліджень. 

 

Основні тематичні напрями Форуму 

 правові підстави застосування поліграфа в Україні; 

 способи виявлення та запобігання протидії дослідження із 

застосуванням поліграфа; 

 проблеми використання поліграфа під час правоохоронної 

діяльності; 

 результати поліграфічних досліджень як доказ у суді; 

 особливості проведення скринінгових досліджень в рамках 

кадрової безпеки. 

У звʼязку з поширенням на території України коронавірусної інфекції 

(COVID-19) та з метою безпеки учасників заходу науково-практичний форум 

буде проведено у дистанційному форматі. 

Учасникам форуму необхідно до 24 вересня 2021 року заповнити гугл-

форму за посиланням: https://forms.gle/tnbGFSSpXrEMcWGd9.  

Програма форуму та посилання на конференцію у Zoom будуть 

надіслані учасникам на електронну пошту після реєстрації. 

Робоча мова заходу: українська. 

https://forms.gle/tnbGFSSpXrEMcWGd9


Форма участі: дистанційна через платформу Zoom. 

Участь у форумі безкоштовна. 

 

Оргкомітет Форуму: 
Олег Кириченко – співголова організаційного комітету, ректор Вищого 

навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет», 

доктор юридичних наук, доцент; 

Максим Клименко – співголова організаційного комітету, голова ГО 

«Міжнародна Асоціація Поліграфологів», кандидат юридичних наук. 

Члени оргкомітету: 

Тетяна Алфьорова – проректор з навчальної та наукової роботи, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

Тетяна Лежнєва – завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, 

доцент; 

Людмила Пріснякова – завідувач кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент; 

Сергій Дубов – начальник відділу організації наукової роботи, 

міжнародних зв’зяків та академічної мобільності, кандидат юридичних наук; 

Володимир Торяник – професор кафедри туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу, доктор політичних наук, професор. 

 

Контактна особа: Мірошник Андрій Дмитрович, фахівець з 

міжнародних зв’язків, моб. 066 63 30 570, email: ird.dgu2020@gmail.com.  

Адреса Університету: вул. Єрмолової 35, м. Дніпро, Україна, 

https://dgu.edu.ua/. 
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