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Анотація
Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ юридичної психології,
формування основних уявлень про сферу взаємодії психології і права, розкриття
структури і основного змісту юридичної психології, її базових понять і методів
формування фахової компетентності
щодо психологічного забезпечення юридичної
діяльності в аспекті застосування психологічних технологій у правовій практиці.
Завданнями курсу є: визначення основних уявлень про сферу взаємодії психології і
права, розкриття структури і основного змісту юридичної психології, її базових понять і
методів , ознайомити майбутніх фахівців з теоретичними знаннями з юридичної
психології та їх використання у правовій практиці,
з науковими методами, які
використовуються у юридичній психології, сформувати уявлення про психологічні та
соціально-психологічні закономірності правотворчої діяльності, розуміння специфіки
трактування особистості та діяльності в юридичній психології, психологічних засад
кримінальної поведінки, сутності, ролі та значення фахівця-психолога у правовій
практиці.
Ключові слова: юридична психологія, право, обов’язок, забезпечення,
закономірність, кримінальна поведінка, правова практика.
Аnnotation
The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of legal psychology,
forming basic ideas about the interaction of psychology and law, disclosing the structure and
main content of legal psychology, its basic concepts and methods of forming professional
competence in psychological support of legal activities in the application of psychological
technologies in legal practice.
The objectives of the course are: to define the basic ideas about the field of interaction of
psychology and law, to reveal the structure and main content of legal psychology, its basic
concepts and methods, to acquaint future specialists with theoretical knowledge of legal
psychology and their use in legal practice. in legal psychology, to form an idea of psychological
and socio-psychological patterns of lawmaking, understanding the specifics of interpretation of
personality and activities in legal psychology, psychological principles of criminal behavior, the
essence, role and importance of a psychologist in legal practice.
Key words: legal psychology, law, duty, provision, regularity, criminal behavior, legal
practice.
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1.Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування
показників

Галузь знань, освітній
ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Індивідуальне науководослідницьке завдання:
творчий проект («Зміст і
методи юридичної
психології»)
Загальна кількість годин
–90
Тижневих годин для
денної форми навчання –
6
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4
http://moodle.mdu.edu.ua/
my/

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки
Спеціальність
053 Психологія

Нормативна

Рік підготовки:
3
Спеціальність:
Психологія

Семестр
1-й
Лекції
8 год.
Практичні, семінарські

Ступінь:
бакалавра

22 год.

Самостійна робота
60 год.
Вид контролю: залік

Мова викладання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
- для денної форми навчання: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна
робота (до 30/70%).
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Заочна форма навчання

Найменування
показників

Галузь знань, освітній
ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
Заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Індивідуальне науководослідницьке завдання:
творчий проект («Зміст і
методи юридичної
психології»)
Загальна кількість годин
–90

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки
Спеціальність
053 Психологія

Нормативна

Рік підготовки:
3
Спеціальність:
Психологія

Семестр
1-й
Лекції
4 год.
Практичні, семінарські

http://moodle.mdu.edu.ua/
my/

Ступінь:
бакалавра

6 год.

Самостійна робота
80 год.
Вид контролю: залік
Мова викладання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
- для заочної форми навчання: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна
робота (до 30/70%).
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
Мета курсу: вивчення теоретичних основ юридичної психології, формування
основних уявлень про сферу взаємодії психології і права, розкриття структури і основного
змісту юридичної психології, її базових понять і методів формування фахової
компетентності
щодо психологічного забезпечення юридичної діяльності в аспекті
застосування психологічних технологій у правовій практиці.
Завдання курсу:
– визначити: основні уявлення про сферу взаємодії психології і права, розкрити
структуру і основний зміст юридичної психології, її базових понять і методів
– ознайомити майбутніх фахівців з теоретичними знаннями з юридичної психології
та їх використання у правовій практиці;
– ознайомити з науковими методами, які використовуються у юридичній
психології;
– сформувати уявлення про психологічні та соціально-психологічні закономірності
правотворчої та правозастосувальної діяльності;
–
зрозуміти специфіку трактування особистості та діяльності в юридичній
психології, психологічні засади кримінальної поведінки, сутність, ролі та значення
фахівця-психолога у правовій практиці.
Передумови для вивчення дисципліни: «Загальна психологія», «Педагогічна та
вікова психологія», «Психологія праці», «Експериментальна психологія», «Диференційна
психологія».
Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів.
Програмні результати навчання:
ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування
психічних явищ в контексті професійних завдань.
ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН 10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей
співрозмовника.
ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога.
ПРН 17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
I. Загальнопредметні:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ІІ. Фахові:
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології .
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
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СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне
дослідження.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну
та групову).
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія особистості
юриста.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості обвинувачуваного в
кримінальному процесі.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності правоохоронців.
Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Психологія особистості та діяльності в юридичній психології.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія особистості
юриста.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості обвинувачуваного в
кримінальному процесі.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності правоохоронців.
3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Кількість годин
у тому числі
Назви кредитів і тем
Усьо
го
лаб інд
л
п
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
Тема 1. Предмет, завдання і система
10
2
2
юридичної психології.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан
10
2
юридичної психології.

ср
7
6
8
7

Тема 3. Класифікація методів юридичної
10
2
психології.
Усього:
30
2
6
Кредит 2. Психологія особистості та діяльності в юридичній психології.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній
10
2
2
психології.
Психологія
особистості
юриста.
Тема 5. Психологія права.
10
2
Тема 6. Правова соціалізація особистості
10
2
Усього:
Кредит 3. Кримінальна психологія.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної
психології.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження
особистості
обвинувачуваного
в
кримінальному процесі.
Тема 9. Психологічні характеристики
потерпілого.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у
професійній діяльності правоохоронців.
Усього:
Усього годин:

22

6
8
8

30

2

6

22

10

2

2

6

4

4

2

2

2

4

10
22

16
60

8
6

2

6
30
90

4
8

Заочна форма навчання
Кількість годин
у тому числі
Назви кредитів і тем
Усьо
го
лаб інд
л
п
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
Тема 1. Предмет, завдання і система
10
2
юридичної психології.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан
10
2
юридичної психології.
Тема 3. Класифікація методів юридичної
10
психології.
Усього:
30
2
2
Кредит 2. Психологія особистості та діяльності в юридичній психології.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній
10
психології.
Психологія
особистості
юриста.
Тема 5. Психологія права.
10
Тема 6. Правова соціалізація особистості
10
2
Усього:
Кредит 3. Кримінальна психологія.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної
психології.

8

30

0

10

2

2

ср
7
8
8
10
26

10
10
8
28
8
8

Тема 8. Психологічні аспекти дослідження
особистості
обвинувачуваного
в
кримінальному процесі.
Тема 9. Психологічні характеристики
потерпілого.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у
професійній діяльності правоохоронців.
Усього:
Усього годин:

№ з/п

8

8

6

2

6
30
90

6
2
4

2
6

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
Назва теми

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
8.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
9.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
10.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:
№ з/п

4

Заочна форма навчання
Назва теми

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.

26
80

Кількість
годин
2

2

2

2

8
Кількість
годин
2

2
9

8.
9.
10.

№ з/п

Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:
5.Теми практичних занять
Денна форма навчання
Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
8.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
9.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
10.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:

№ з/п

Заочна форма навчання
Назва теми

2
2
2
2
2
2

2
4
2
2
22

Кількість
годин

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
8.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
9.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.

4

2

2

особистості
2
10

10.

Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:

№ з/п

6. Самостійна робота
Денна форма навчання
Назва теми

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
8.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
9.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
10.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:
№ з/п

Заочна форма навчання
Назва теми

Кредит 1. Теоретичні основи юридичної психології.
1.
Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.
2.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан юридичної психології.
3.
Тема 3. Класифікація методів юридичної психології.
Кредит 2. Індивідуальність у феноменологічних особистісних вимірах
4.
Тема 4. Особистісний підхід в юридичній психології. Психологія
особистості юриста.
5.
Тема 5. Психологія права.
Тема 6. Правова соціалізація особистості
6.
Кредит 3. Кримінальна психологія.
7.
Тема 7. Предмет, завдання кримінальної психології.
8.
Тема 8. Психологічні аспекти дослідження особистості
обвинувачуваного в кримінальному процесі.
9.
Тема 9. Психологічні характеристики потерпілого.
10.
Тема 10. Стрес та стресові фактори у професійній діяльності
правоохоронців.
Разом:

6

Кількість
годин
6
8
8
6
8
8

6
4
2
4
60
Кількість
годин
8
8
10
10
8
8
8
8
4
6
80
11

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН);
ІІ – підготовка творчого проекту (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи
Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок
викладацької діяльності, готовності до забезпечення викладання фахових дисциплін
соціальної роботи.
8. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА БАЛІВ
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54
FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання
практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу кредитів.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом
Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може
відповісти на питання за відповідною темою
Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може
відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів
Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину
Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній
темі
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд.
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Поточне оцінювання та самостійна робота

КР

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т 10

20

20

60

20

20

60

20

20

20

40

20

Накопич
увальні
бали/су
ма
300
/100*

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Іспит оцінюється в 40 б.
9. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні
роботи.
10. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного
матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та
додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах,
участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який
передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки та ін.).
11.Рекомендована література
Базова
1.
Бедь В. В. Юридична психологія. – К., 2002. – 376 с.
2.
Бочелюк В.Й. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В.Й. Бочелюк –
К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.
3.
Клименко Н.І. Судова експертологія. Нав. посіб. Курс лекцій. К.:
Видавничий дім «ІнЮре», 2007. – 528 с.
4.
Козляковський П.А., Козляковський А.П. Юридична психологія. Навч.
посіб. – 3 вид. доп. і перероб. – Миколаїв: Вид-во «Дизайн і поліграфія», 2012. – 423 с.
5.
Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія. – К., 2004. – 424 с.
6.
Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические
и теоретические проблемы. — К.: Выща шк., 1999. — С. 105.
7.
Мостова І. М. Юридична психологія. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 120 с.
8.
Орбан-Лембрик Л. Юридична психологія: навчальний посібник / Лідія
Орбан-Лембрик, Віктор Кощинець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 447 с.
9.
Юридична психологія: словник / За ред. Л.І.Казміренко, Є. М. Моісеєва. –
Видна 2-ге уточ та доп. К.: КНТ, 2008. – 224 с.
10.
Юридична психологія: Курс лекцій / уклад.: В.В. Кощинець,
Л.Л. Радухівська, Н.О. Рибалка. - К.: Національна академія прокуратури України, 2014. 232 с.
11.
Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є.
Самойлов, М.С. Корольчук,. В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Нац.
13
Торг.-екон.ун-т, 2015. - 432 с.

Допоміжна
1.
Андросюк В. Г. Професійна психологія в органах внутрішніх справ.
Загальна частина: Курс лекцій. — К.: НАВС, 2005. — С. 116.
2.
Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник. – К.:
Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 106 с.
3.
Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и
расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 334 с.
4.
Васильев В.Л.Юридическая психология. СПб.: Питер Пресс, 1997. – 656 с.
5.
Виденеев Л.А. Психология девиантного поведения. – Харьков, 1997.
6.
Коновалова В.О. Юридична психологія: підруч. / В.О. Коновалова, В.Ю.
Шепітько. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Х.: Право, 2008. – 240 с.Медведев В. С.
Кримінальна психологія . – К. : Аттіка, 2004. –225 с.
7.
Петровский А. В. История советской психологии. - М.: Просвещение, 2007.
– 181 с.
8.
Розин В. М. Психология для юристов. – М.: Изд. дом «Форум», 1997. – 128
с.
9.
Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М., 2006. – 201 с.
10. Шепітько В. Психологія судової діяльності: проблеми теорії та практики //
Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2004. - № 3(38). – С. 161-168.
11. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями / За заг. ред.
Я. Ю. Кондратьєва. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.
12. Інформаційні ресурси
1. Науковий вісник НАВС [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
http://www.naiau.kiev.ua/tlc/pages/biblio/visnik)
2. Електронна бібліотека психології [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
сайту: (http://gumer.info/bibliotek_Buks/Psixot/ Index.php)
3. Психологічний словник[Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
(http://amazon-kat.narod.ru)
4. Юридична психологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
(http://yurpsy.fatal.ru/)
5. Світ психології [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
(http://psychology.net.ru/)
6. Оптичні ілюзії та феномени [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
(http://www.psy.msu.ru/illusion/)
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