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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 3 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 08 Право 
 (шифр, назва) 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 
053  Психологія  

081 Право 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 
 

4-й  
Курсова робота Семестр 
Загальна кількість годин - 
90 

8-й  
Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 

студента - 1 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

28  год.  
Практичні, семінарські 

20 год.  
Індивідуальні завдання 

 - 
Самостійна робота 

 42 год.  
ІНДЗ:  

Вид контролю: екзамен 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/42 
для заочної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Юридична психологія» базується на останніх досягненнях 

вітчизняної та зарубіжної психології, кримінології, віктимології   та правознавства. Дисципліна 

«Юридична психологія» як галузь психологічної науки має на меті озброєння студентів 

системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок 

психологічного опосередкування юридичної діяльності, зокрема основних її напрямів. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про поведінку, 

особистість і діяльність осіб в рамках функціонування системи «людина-право».  
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» студенти повинні  з 

н а т и: 
-   об’єкт, предмет, завдання, методологічні, науково-теоретичні та практичні аспекти 

юридичної психології; 
- історичний розвиток юридичної психології як науки на вітчизняному та зарубіжному 

рівнях; 
- психологічний зміст правової соціалізації особистості, її правосвідомості та поведінки;  
- психологічні особливості особистості злочинця, злочинної поведінки та злочинних груп;  
- типологію злочинців та їх класифікації; 
- психологічні особливості слідчої та судової діяльності; 
- особливості проведення судово-психологічної експертизи; 
- соціально-психологічні засади ресоціалізації засуджених до позбавлення волі та їх 

реадаптації після звільнення. 
у м і т и: 

- відрізняти злочинну поведінку від законослухняної на підставі їх соціально-
психологічного змісту;  

- класифікувати типи злочинців;  
- робити висновки щодо мотиву та мети злочинних дій, виокремлювати їх внутрішні 

детермінанти;  
- проводити соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначити статус окремих 

учасників; 
- використовувати психологічні знання при консультації слідчих та судових органів;  
- проводити судово-психологічну експертизу;  

- аналізувати чинники і динаміку розвитку натовпу та враховувати психологічні аспекти 

при розробці системи профілактичних заходів; 
- аналізувати особливості виникнення і перебігу екстремальних ситуацій в 

правоохоронній діяльності; підтримувати і ефективно використовувати стан готовності до 

професійних дій у психологічно напружених умовах; 
- аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, вибирати адекватні 

методи і прийоми; 
- використовувати методи соціально-психологічного впливу, з метою ресоціалізації та 

реадаптації. 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ 1   
Змістові модулі. 
№ 1  змістовий модуль „Загальна частина” 
 
Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань 
 
 Юридична психологія як галузь психологічних знань та навчальна дисципліна. Предмет 

юридичної психології. Місце юридичної психології в системі психологічної науки й права. 

Зв'язки юридичної психології з загальною, соціальною та іншими галузями психології, а також 
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із цивільним, кримінальним правом і процесом, криміналістикою й кримінологією. Зв'язки 

юридичної психології з судовою психіатрією та кримінальною патопсихологією. 
 Методологічні, природничо-наукові й правові основи юридичної психології. 
 Об'єкти досліджень. Психологічна сторона стосунків між людьми, пов'язаних із 

застосуванням правових норм. Психічні особливості діяльності, пов'язаної із застосуванням 

права. 
 Зміст і система юридичної психології. Завдання та сучасні проблеми юридичної 

психології як міждисциплінарної галузі знань. 
 Методи юридичної психології. Спостереження. Інтерв'ю. Експеримент. Тестування. 

Вивчення документального матеріалу. Вивчення процесу й продуктів діяльності. Анкетування. 

Біографічний метод. Метод узагальнення незалежних характеристик. Використання 

математичних, кібернетичних і соціологічних методів. Методи наукового дослідження та 

методи практичної діяльності. Межі використання методів юридичної психології у 

кримінальному процесі. 
 Використання досягнень юридичної психології в галузях соціальної та юридичної 

практики. 
 

Тема 2. Історія розвитку юридичної психології 
 
 Основні етапи становлення й розвитку юридичної психології: давня історія юридичної 

психології (IV ст. до н. є. — перша половина XIX ст.), становлення юридичної психології як 

самостійної науки (кінець XIX — початок XX ст.), розвиток юридичної психології у XX ст., 

сучасний стан юридичної психології. 
 Зародження юридичної психології: погляди античних філософів і мислителів Нового 

часу (Сократ, Платон, Аристотель, Монтеск'є) на природу поведінки людини, її стосунків з 

державою. Зв'язок правового світогляду з виникненням правової психології. Формування 

кримінальної та судової психології у ХУІП-ХІХ ст. (Г. Гросс, А. Біне, В. Штерн, М. 

Вертхеймер, Ч. Ломброзо). 
 Соціологічні та психологічні уявлення наприкінці XIX — на початку XX ст. про сутність 

злочинної поведінки (Г. Тард, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Л. Леві-Брюль, Р. Луваж, Г. Тох, О. 

Абрахамсонта ін.). 
 Історія вітчизняної юридичної психології. Перші спроби використання психологічних 

думок у правовій науці та практиці (М. Щербатов, И. Посошков, А. Фрезе, Л. Владіміров, И. 

Баршев, Б. Спасович, А. Кони, Ф. Плєвако). Вплив судових реформ 60-х років XIX ст., 

демократизації суспільного життя на зміну психології суспільної правосвідомості. Формування 

психологічної школи права на початку XX ст. (Л. Пет^ажицький). Розробка судозо-психоло-
гічних проблем (20-30-ті роки XX ст.). Криза юридичної психології. Відродження юридично-
психологічної теорії та практики у 50-60-х роках. 
 Сучасний стан і проблеми вітчизняної юридичної психології. 

 
Тема 3. Загальнопсихологічні основи юридичної діяльності 
 
 Поняття особистості у психології та правовій науці. Індивід, особистість, суб'єкт 

діяльності. Психологічна структура особистості. Психічні властивості особистості. 

Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів. Характер. Риси характеру. Проб-
лема акцентуації характеру. Здібності людини як психічне явище. Спрямованість, 

правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі особистості суб'єктів правозастосувальної 

діяльності. Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста. 
 Пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприйняття, уява, пам'ять, мислення, уявлення, 

увага, мова), та врахування їх закономірностей юристом у професійній діяльності. 
 Емоції, почуття, психічні стани об'єктів юридичної діяльності та їх психолого-правова 

оцінка. Стани психічної напруги. Адаптаційний синдром. Стрес і стадії його розвитку. 
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Фрустрація, її зв'язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами проти особи, 

скоєнням самогубств. Афект та його діагностичні ознаки. Встановлення афекту в осіб, які 

скоїли насильницькі злочини проти особистості. Симуляція афекту й способи її виявлення. 

Страждання, їх зв'язок з ІНШИМИ емоційними та психічними станами. Значення страждань при 

визначенні моральної шкода потерпілому. 
                                                     
Тема 4. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності 
 
 Психологічна характеристика праці юриста. Психологічна структура діяльності юриста 

(потреби, мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат). Професіограми професіональної діяльності 

юриста. Сторони професійної діяльності юриста: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, 

організаційна, засвідчувальна, виховна. 
 Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста. Особливості вирішення 

розумових задач у процесі розслідування і судового розгляду справ. 
 Особливості комунікативних дій в діяльності юриста. Розвиток професійно важливих 

комунікативних якостей юриста. Вивчення й оцінювання особистості, яка цікавить юриста. 

Схеми сприйняття й оцінки іншої людини. Фактори ситуації знайомства. Невербальні засоби 

комунікації у вивченні іншої людини. Психологічні фактори та прийоми встановлення і 

розвитку психологічних контактів у  спілкуванні. Психологічні особливості отримання 

необхідної інформації від свідків, потерпілих, підозрюваних і звинувачених. 
 Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній діяльності. 
 Психологічні особливості вирішення юристом організаційно - управлінських питань. 

Формування особистості правознавця у вищому закладі освіти. 
 Професійна деформація та шляхи її подолання. Психологічні аспекти підвищення 

ефективності праці юристів. 
     

 
МОДУЛЬ 2. 
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 
№ 2 змістовий модуль: „ Особлива частина.” 

 
 
Тема 5. Кримінальна психологія 
 
 Предмет та завдання кримінальної психології. Психологія злочинної поведінки. 

Взаємодія об'єктивних і суб'єктивних факторів. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. 

Психологічні аспекти стадій злочину. Особливості вольових та емоційних процесів при 

підготовці й скоєнні злочинів. ПСИХОЛОГІЯ співучасті. 
 Поняття мотиваційної сфери злочину. Співвідношення мотиву, цілі та результату при 

вчиненні злочину з необережності та умисно. 
 Особистість правопорушника як спеціальний об'єкт психологічного дослідження. 

Психологічні особливості особистості злочинця. Підходи до класифікації особистості злочинця. 

Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної сфери при попередньому 

розслідуванні, розгляді справи у суді. Усвідомлення порушення норм. Психологія провини. 
 Психологія потерпілого. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його 

діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її міжособистісні зв'язки та стосунки зі злочинцем. 

Психологічний аналіз показів потерпшого. 
 Проблеми неповнолітніх у кримінальній психології. Підліток і злочин. Психологічний 

аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. Мотивація злочинної поведінки 

неповнолітніх. Психологічна характеристика злочинних груп за участю неповнолітніх. 
Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп), їхньої протиправної 

діяльності. Типи злочинних формувань. Структура злочинних формувань. 
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Психологічні метода боротьби з груповою злочинністю. 
 

Теми 6. Психологічні основи попереднього розслідування 
 
 Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Особливості 

мислення слідчого. Професійна інтуїція та логічні процеси. Психологія оцінювання доказів 

слідчим» Взаємодія внутрішнього переконання та правосвідомості. 
 Психологічні особливості огляду місця події. Встановлення за матеріальними слідами 

структури злочинної поведінки, суб'єктивної сторони злочину, психологічних особливостей 

особистості злочинця. 
 Психологічні характеристики обшуку і виїмки. Психологічні фактори, що впливають на 

вибір способів приховування об'єктів. Застосування слідчим психологічних прийомів під час 

обшуку. 
Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки її обставин події. 
 Психологія допиту. Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. Види 

питань, особливості їхнього впливу на психіку допитуваного. Прийоми активізації пам'яті у 

допитуваного. Психологічні аспекти допиту потерпілого.  Психологічні аспекти допиту 

свідків. Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації. Психологічні ознаки 

неправдивих показань. 
 Психологічні аспекти очної ставки. Психологічні аспекти пред'явлення до впізнання. 
 Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх. 

 
Тема 7. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 
 
 Використання психолога в якості консультанта на попередньому слідстві. Залучення 

психолога в якості спеціаліста під час проведення слідчих дій. 
 Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Окремі предмети судово-
психологічної експертизи. Приводи для обов'язкового призначення судово-психологічної 

експертизи та постановка питань до СПЕ. Приводи факультативного призначення СПЕ. 

Компетенція СПЕ. Завдання СПЕ. 
 Види судово-психологічних експертиз. СПЕ емоційних станів. СПЕ потерпілих у 

справах про сексуальні злочини. Експертиза соціально-психологічних особливостей членів 

злочинної групи. СПЕ визначення здатності неповнолітнього правопорушника розуміти 

значення   вчинюваних    дій.    Комплексна    судова    психолого- 
психіатрична експертиза. СПЕ у справах про пригоди, пов’язані з керуванням технікою. 
 Підготовка та призначення СПЕ у попередньому слідстві, в судовому засіданні при 

розгляді кримінальних справ та вирішенні цивільно-правових спорів. 
 Методика проведення СПЕ. Етапи проведення й оформлення результатів СПЕ. Оцінка, 

використання висновку СПЕ слідчим, захисником, судом. 
 

Тема 8. Психологія судового процесу 
 
 Психологічна структура судової діяльності. Загальна структура пізнавальної діяльності 

суду. Психолого-правова характеристика процесу пізнання, встановлення істини у судовому 

засіданні. Судові версії. Конструктивна діяльність суду. Психологічні особливості перевірки 

фактів, оцінки доказів, встановлення істини складом суду. 
 Комунікативна підструктура в діяльності судців при розгляді кримінальних та цивільних 

справ. Психологічні особливості судового допиту. Судова мова, вимоги до неї. Фактори, що 

впливають на комунікативну поведінку учасників процесу в суді. Психологічні засоби впливу 

на підсудного. 
 Загальна психологічна характеристика судового процесу. Психологія судових дебатів. 

Психологічні основи виховної функції судового процесу. 
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 Формування переконання й винесення вироку судом. Суспільна значимість судових 

рішень. Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Ефект психологічної установки 

та його роль у процесі прийняття судових рішень. Виховне значення вироку. 
 

Тема 9. Пенітенціарна психологія 
 
 Предмет і завдання пенітенціарної психології. Психологічні аспекти проблеми 

покарання та виправлення злочинця. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки і самоосуду 

індивідом своєї поведінки. 
 Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудженого. Особливості 

психіки людини, яка відбуває покарання. 
 Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Конфлікти та їх причини. 

Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особистість. Субкультура засуджених. Роль 

психології у подоланні законів і традицій зони. 
 Праця як фактор ресоціалізації засудженого. Психологічні особливості праці 

засуджених. Психологічні аспекти режиму в установах виконання покарань. Психологічні 

особливості відбування покарань жінками-засудженими. Психологічні особливості відбування 

покарань неповнолітніми засудженими. 
 Динаміка особистості засудженого та виховний процес. Методи психологічного впливу 

на засуджених з метою їх ресоціалізації. 
 Психологічна підготовка засудженого до умов життя на волі. Соціальна реадаптація 

звільненого. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
Усього 

90 
у тому числі Усього  

90 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Юридична 

психологія в системі 

наукових знань  

 2    4       

Тема 2. Історія 

розвитку юридичної 

психології 

 2 2   4       

Тема 3. 
Загальнопсихологічні 

основи юридичної 

діяльності 

 2 2   4       

Тема 4. Соціально-
психологічні основи 

юридичної діяльності 

 4 2   4       

Разом за змістовим 

модулем 1 
 10 6   16       

Змістовий модуль 2.  
Тема 5. Кримінальна 

психологія 
 4 4   4       

Тема 6. Психологічні 

основи попереднього 

розслідування 

 4 2   4       

Тема 7. Психологічна 

консультація і судово-
психологічна 

експертиза 

 4 2   6       

Тема 8. Психологія 

судового процесу 
 4 2   6       

Тема 9. Пенітенціарна 

психологія 
 4 4   6       

Разом за змістовим 

модулем 2 
 12 14   26       

Усього годин  90 28 20   42       
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5. Теми семінарських занять (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Історія розвитку юридичної психології 2 
2 Загальнопсихологічні основи юридичної діяльності 2 
2. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності 2 
3. Кримінальна психологія 4 
4. Психологічні основи попереднього розслідування 2 
5. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 2 
6. Психологія судового процесу 2 
7. Пенітенціарна психологія 4 

Разом 20 
 
 

6. Самостійна робота (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Юридична психологія в системі наукових знань 4 
2. Історія розвитку юридичної психології 4 
3. Загальнопсихологічні основи юридичної діяльності 4 
4. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності 4 
5. Кримінальна психологія 4 
7. Психологічні основи попереднього розслідування 4 
8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 6 
9. Психологія судового процесу 6 
10. Пенітенціарна психологія 6 

Разом  42 
 
 

7. Індивідуальні завдання 
        Індивідуальна робота студента передбачає написання студентом реферату. Тему для 

написання роботи студент може сформулювати самостійно (вона повинна бути в рамках 

пройденого матеріалу) або обрати із запропонованих тем рефератів. 
Теми для написання рефератів 

1. Поняття, предмет, завдання, система та історія розвитку юридичної психології. 
2. Галузі юридичної психології. 
3. Етапи розвитку вітчизняної та зарубіжної юридичної психології. 
4. Поняття та загальна характеристика правової соціалізації. 
5. Мотиви правопорушень. 
6. Соціально-психологічні основи профілактики правопорушень. 
7. Свобода волі та вина як передумови кримінальної відповідальності. 
8. Структура і форми вини. 
9. Психологія кримінальної поведінки. 
10. Психологічні передумови виникнення та структура мотиву злочинної поведінки. 
11. Установочна концепція мотивації злочинної поведінки. 
12. Усвідомлені та неусвідомлені мотиви злочину. 
13. Полімотивність злочинної поведінки. 
14. Психологічні особливості злочинців. Психологічні типи злочинців. 
15. Психологічні особливості співучасті у злочині. Форми співучасті. 
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16. Психологія і типологія кримінальних груп. 
17. Структура і функціональна характеристика організованих кримінальних формувань. 

Механізми об'єднання кримінальних груп. 
18. Психологія створення та функціонування злочинних угрупувань (організація груп, 

злочинної організації, банди тощо). 
19. Психологія реактивної злочинної поведінки. 
20. Імпульсивні злочини. Обдумані злочини. Злочинна необережність. 
21. Психологія насильницьких і корисливих злочинів та її юридичне значення. 
22. Психологія злочинності неповнолітніх. 
23. Юридична і психологічна характеристика потерпілого. 
24. Поняття віктимної поведінки.  
25. Психологічна характеристика слідчої діяльності. 
26. Професійна деформація особистості слідчого та основні шляхи її запобігання і 

подолання. 
27. Психологічна характеристика допиту. 
28. Загальні психологічні аспекти взаємодії учасників допиту.  
29. Психологічні особливості повторних допитів. 
30. Лжесвідчення та особливості їх виявлення і уникнення. 

 
Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з       
відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 
 

8. Методи навчання 
       Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-консультативна 

робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних мережах, підготовка і презентація 

творчих робіт, виконання самостійних завдань – учбових чи наукових. Наукова робота студентів 

складається з публікацій, участі у конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. 

Індивідуально-консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, 

для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами чи 

викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які виконують творчі 

завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової роботи. 
 

 
9. Методи контролю 

      Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які вивчають 

навчальну дисципліну «Юридична психологія»: 
1.  Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми практичного 

заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-відповідна бесіда під час 

роз’яснення проблемного питання на практичному занятті; залік у формі усної відповіді на два 

запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна контрольна 

робота; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної презентації). 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 9  
30 

6 6 4 6 4 4 

Індивідуальна самостійна 

робота 
Індивідуальна самостійна  

робота 
 

20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 
 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Юридична психологія: Навчальна програма дисципліни. Для студентів спеціальності 

«Психологія» / Підготувала О.Б.Орос 
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12. Рекомендована література  

Базова 
1. Александров Д.О. (у співавторстві). Юридична психологія Підручник (Рекомендовано 
МОН України) К.: КНТ, 2007. -   360 с. 
2. Александров Д.О. (у співавторстві). Юридична психологія. Словник. Навчальний 

посібник (Рекомендовано МОН України) К.: КНТ, 2008. - 140 с. 
3. Александров Д.О. (у співавторстві). Юридична психологія. Альбом схем з коментарями. 

Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України) К.: КНТ, 2012. -  152 с. 
4. Александров Д.О. (у співавторстві). Конфліктологія. Альбом схем з коментарями: 

Навчальний посібник.  – К., видавництво „Логос”, 2010. – 55 с. 
5. Александров Д.О. (у співавторстві). Психологія оперативно-розшукової діяльності. 

Навчальний посібник; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва; МВС України, Луганський держ. 

ун-т внутр. справ ім..Е.О.Дідоренка. – Луганськ. РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 296 
с.  
6. Алікіна Н.В. та ін. Психологічна експертиза в слідчій практиці. К., 1993. 
7. Васильев В.Л. Юридическая психология. С.-Пб., 2015. 
8. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник для вузов. М.: Норма, 2011 
9. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. Підручник. (Затверджено МОН України). – К.: 

Атіка, 2014.-368с. 
10. Юридична психологія. Підручник \\ за заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва. К.: Видавничий дім 

“Ін Юре”, 2000. 
 

Допоміжна 
11. Александров Д.О. (у співавторстві). Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-
практичні рекомендації/ за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 
– 136 с. 
12. Александров Д.О. (у співавторстві). Психологічні детермінанти вчинення вандалізму 

неповнолітніми. Методичні рекомендації. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 56 с. 
13. Александров Д.О. (у співавторстві). Формування психологічної готовності працівників 

органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця. 

Науково-практичний посібник. -Київ-Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 95 с. 
14. Мойсеєва О.Є. Психологія агресії: вікові та генетичні виміри.: Навчально-методичний 

посібник.: К.: КММ, 2015. – 128 с.  
15. Мойсеєва О.Є. Психологічна корекція агресивності у дітей і підлітків.: Навчально-
методичний посібник.: К.: КММ, 2016. – 170 с. 
16. Казміренко Л.І. (у співавторстві). Формування психологічної готовності працівників 

органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця. 

Наук.-практ. посібн. - Київ-Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 95 с. 
 


