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ВИДАТНА ПОСТАТЬ В ПСИХОЛОГІЇ. САФІН О.Д. 

 

Сафін Олександр Джамільович (15.10.1962). Народився у м. Умань 

Черкаської обл. у сім`ї військовослужбовця. У 1979 році закінчив сШ №5 м. 

Лебедина Сумської області і поступив до Ризького вищого військово-

політичного училища імені Маршала Радянського Союзу Бірюзова С.С. 

З 1983 по 1990 рр. – служба у Ракетних військах стратегічного 

призначення. 

1990-1993 рр. – навчання у Військово-політичній, далі – Гуманітарній 

академії Збройних Сил Російської Федерації, відділення психології військово-

педагогічного факультету. 

1993-2000 рр. – служба на посадах професорсько-викладацького складу 

національної академії Прикордонних військ України ім. Б.Хмельницького. 

2000-2002 рр. - начальник Головного управління виховної роботи ПВУ. 

2002-2005 рр. – служба у Службі безпеки України. 

З 2005 року – офіцер запасу. Робота у Міжнародному центрі 

перспективних досліджень керівником проектів з проблематики ВІЛ-СНІДу та 

підготовки державних службовців до розробки відомчих документів згідно 

євростандартів. 

З 2007 року – на посадах завідувача кафедрою психології у 

Краматорському економіко-гуманітарному інституті, Університеті економіки та 

права «КРОК», Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини. 

Кандидат психологічних наук (1995), тему дисертації присвячено 

проблемі мотивації професійного самовдосконалення офіцерів. Доцент (1996). 

Доктор психологічних наук (1998), тему дисертації присвячено проблемі 

управлінської діяльності військових кадрів (акмеологічний аспект). Професор 

(1999). Заслужений діяч науки і техніки України (2009). 

Основний напрямок роботи – психологія діяльності в особливих умовах. 

Головні наукові здобутки: 

формулювання проблеми оптимізації управлінської діяльності військових 

кадрів, запропонував теоретичні та практичні шляхи її розв’язання 

розробка психолого-акмеологічної системи гармонізації службового і 
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особистісного зростання військового керівника; 

визначення основного змісту військової акмеології; 

вивчення психологічного впливу різноманітних стрес-факторів 

оперативно-службової діяльності на співробітників правоохоронних органів 

України; 

розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-

психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів до ведення 

переговорів з особами, що утримують заручників; 

розробка основних напрямків морально-психологічного забезпечення 

службової діяльності співробітників правоохоронних органів України; 

розробка психолого-акмеологічних основ професійного та особистісного 

самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України. 

Мови: українська, російська, англійська. 

Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету міністрів України (2001), 

Знаком Пошани Оборони України (2008). 

Член, заступник голови експертних рад ВАК України з питань оборони 

та національної безпеки, психології (1999-2006, 2010-2011). 

Член спеціалізованих вчених рад НА ДПС України ім. Б.Хмельницького, 

економіки та права «КРОК». 

Підготував 4 докторів та 29 кандидатів психологічних наук. 

Автор 160 наукових праць. 

 

Основні праці: 

Мотивация профессионального самосовершенствования офицеров и 

психолого-педагогические условия ее развития. Навчальний посібник. - 

Хмельницький: вид-во АПВУ, 1995. – 123 с. 

Психологические предпосылки акмеологического сопровождения 

управденческой деятельности офицерских кадров. Навчальний посібник. - 

Хмельницький: вид-во ІПВУ, 1995. – 146 с. 

Воинская дисциплина и боевая готовность. Навчальний посібник. - 

Хмельницький:  вид-во АПВУ, 1996. – 113 с. 

Акмеологические аспекты педагогического менеджмента в учебном 

процессе. Навчально-методичний посібник. - Хмельницький: вид-во АІЇБУ, 

1996. – 112 с. 

Психологические основы акмеологического сопровождения 

управленческой деятельности военных кадров. Монографія. Хмельницький: 

вид-во АПВУ, 1997. – 256 с. 

Психологія управлінської діяльності командира. Навчальний посібник. - 

Хмельницький: вид-во АПВУ, 1997. – 148 с. 
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Психологія професійної діяльності офіцера. Підручник. - Хмельницький: 

вид-во АПВУ, 1999. – 426 с. (у співавторстві з В.Г. Кременем, М.В.Костицьким, 

С.Д. Максименком та ін.). 

Військова психологія і педагогіка: Підручник. – 2-е вид. - Хмельницький: 

Вид-во НАПВУ, 2000. – 562 с. (у співавторстві з С.Д. Максименком, 

Б.М.Олексієнком). 

Основи загальної та військової акмеології. Навчальний посібник. - 

Хмельницький: вид-во АПВУ, 2000. – 376 с. (у співавторстві з 

Б.М.Олексієнком, І.М. Предборською, Т.С. Яценко). 

Військово-юридична психологія. Підручник. -Хмельницький: вид-во 

АПВУ, 2001. – 422 с. (у співавторстві з М.В. Костицьким, С.Д. Максименком, 

Б.М. Олексієнком). 

Морально-психологічне забезпечення службової діяльності 

Прикордонних військ України: Підручник. – Хмельницький: Видавництво 

НАПВУ, 2001. – 448 с. (у співавторстві з С.Д. Максименком, Б.М. Олексієнком, 

Є.М. Потапчуком та ін.). 

Прикордонні війська України: історія та сучасність. Хмельницький: 

Видавництво НАПВУ, 2001 – 244 с. (у співавторстві з С.Д. Максименком, 

Б.М.Олексієнком та ін.). 

Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного 

самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України. 

Монографія. – К.: НА СБУ, 2004. – 168 с. (у співавторстві з В.С. Сідаком). 

Психодіагностичний інструментарій практичного психолога Служби 

безпеки України. – Методичний посібник. – К: НКЦ, 2007. – 288 с. 

Психологічне здоров`я співробітників-військовослужбовців Служби 

безпеки України: концептуалізація, діагностика, корекція. - Монографія, НА СБ 

України. – К.: вид-во НКЦ СБУ, 2006. (у співавторстві з О.В. Матюхою, 

О.В.Ткаченком, В.А. Шимком). 

Щодо Концепції державної політики України щодо наркотиків та 

алкоголю. Журнал Академії адвокатури України, 2010, №2 (15). 

Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики. 

Правничий вісник університету «КРОК». – Вип. 6. - Т.2. – К., 2010. – С.67-73. 

Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей об`єктів 

професійно-психологічного відбору кадрів Служби зовнішньої розвідки України. 

Науково-методичний посібник. – К., 2010. – 367 с. (у співавторстві з 

С.Г.Лисюком). 

Психологічна діагностика розвитку особистісної зрілості підлітків: 

проективний аспект. Вісник Національного університету оборони України – К. : 

НАОУ, 2011, №6(25). – С.233-237. 

Профілактика та розв`язання конфліктів у педагогічній діяльності 

засобами гумору. Вісник Національної академії державної прикордонної 

служби. - Вип. 5, 2011. – код доступу - http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Vnadps/2011_5/11soddzg.pdf 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11soddzg.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11soddzg.pdf
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Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних 

ситуаціях. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. – 

С.126-131. 

Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей 

стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості / 

Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 20. – 

К., 2015. – С.191-197 (у співавторстві з Ю.О. Тептюк). 

Ocoбливocтi дeзaптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-

cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника / Правничий вісник Університету 

КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 

Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 19. – К., 2015. – С.105-111 (у співавторстві з 

А.В.Дацковим). 

Інтервізійна робота як ефективний засіб підготовки майбутніх психологів 

до здійснення професійної кар’єри. – Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. 

М.П.Драгоманова, 2014. – С.218-257 (у співавторстві з А.В. Журавель). 


