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призму правових реформ» (24 листопада 2017 р.) - К.: Інст. крим.вик. служби - 2017 – С.;
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органів України [текст] : Матеріали круглого столу (25 травня 2017 року, Київ). – К., 2017. – 162 с.
– С. 3–4.
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10
Наукові статті:
86. Бараш Є.Ю. Кримінологічний аналіз процесів ресоціалізації засуджених до тривалих
строків позбавлення волі в Україні//
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історії Української революції 1917-1921 рр.» (орієнтовна дата виходу статті – грудень 2017 р.).
101. Кирилюк В.А. Деякі питання залучення засуджених до позбавлення волі до праці та
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Пенітенціарної асоціації України. - №3. – 2017 р.
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Харків: Національна академія НГУ, 2017. С. 9–12.
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(м. Харків, 29 вересня 2017 року). Харків: Національна академія НГУ, 2017. С.14-16.

124.

125. Левенець А.Є. Типологія професійних деформацій особистості. Зб. матеріалів V
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132. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Актуальні проблеми кримінальної психології. Програма
навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053
«Психологія» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
Бойко-Бузиль Ю.Ю. Актуальні проблеми правової психології. Програма навчальної
дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня
вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті
Інституту кримінально-виконавчої служби).
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134. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Вікова психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма а для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Бойко-Бузиль Ю.Ю. Етнопсихологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти магістр,
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Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 081
«Право» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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Бойко-Бузиль Ю.Ю. Методика викладання психології. Програма навчальної
дисципліни та робоча навчальна програма а для фахівців за напрямом підготовки 6.030102
«Психологія» ступеня вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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138. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях
психології. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за
спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання.
(Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
139. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Основи психологічного консультування. Програма навчальної
дисципліни та робоча навчальна програма а для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія»
ступеня вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на
сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма а для фахівців за напрямом
підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання.
(Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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141. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Програма Проходження навчальної практики курсантами
третього курсу психологічного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби в органах і
установах, що належать до сфери управління Державної кримінально-виконавчої служби України.
(Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
Бойко-Бузиль Ю.Ю. Програма Проходження стажування курсантами четвертого
курсу психологічного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби в органах і установах,
що належать до сфери управління Державної кримінально-виконавчої служби України.
(Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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143. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Програма стажування для фахівців за спеціальністю 053
«Психологія» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
144. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Профілактика психічних розладів працівників ДКВС. Програма
навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053
«Психологія» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
Бойко-Бузиль Ю.Ю. Психодіагностика. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма а для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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146. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Психологія творчості. Програма навчальної дисципліни та
робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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147. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Психологія управління. Програма навчальної дисципліни та
робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 081 «Право» ступеня вищої освіти
магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Бойко-Бузиль Ю.Ю. Сучасні теорії особистості. Програма навчальної дисципліни та
робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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149. Бойко-Бузиль Ю.Ю. Теоретико-методологічні проблеми юридичної психології.
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053
«Психологія» ступеня вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
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дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня
вищої освіти магістр, за заочною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті
Інституту кримінально-виконавчої служби).

150.

151. Левенець А.Є. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях
психології. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за
спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання.
(Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
Левенець А.Є. Пенітенціарна педагогіка. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої
освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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153. Левенець А.Є. Пенітенціарна психологія та педагогіка. Програма навчальної
дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня
вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті
Інституту кримінально-виконавчої служби).
154. Левенець А.Є. Психологія управління. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Левенець А.Є. Психологія управління. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої
освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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156. Чичуга М.М. Диференціальна психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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157. Чичуга М.М. Педагогічна психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Чичуга М.М. Професійно-психологічна підготовка. Програма навчальної дисципліни
та робоча навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня
вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті
Інституту кримінально-виконавчої служби).

158.

159. Чичуга М.М. Психологічний спецпрактикум по спецкурсам. Програма навчальної
дисципліни та робоча навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102
«Психологія» ступеня вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант,
розміщено на сайті Інституту кримінально-виконавчої служби).
Чичуга М.М. Психологія девіантної поведінки. Програма навчальної дисципліни та
робоча навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня
вищої освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті
Інституту кримінально-виконавчої служби).

160.

161. Чичуга М.М. Юридична психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Ятчук М.С. Інженерна психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої
освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).

162.

163. Ятчук М.С. Клінічна психологія. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
164. Ятчук М.С. Основи психотерапії. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
Ятчук М.С. Основи психотерапії. Програма навчальної дисципліни та робоча
навчальна програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої
освіти бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).

165.

166. Ятчук М.С. Патопсихологія. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна
програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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167. Ятчук М.С. Психологія праці. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна
програма для фахівців за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» ступеня вищої освіти
бакалавр, за денною формою навчання. (Електронний варіант, розміщено на сайті Інституту
кримінально-виконавчої служби).
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