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4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи

Наукові передумови формування тактичних моделей, 1,6 друк. арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР:  опубліковано 2 наукові 

статті за темою дослідження. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: виділено чотири ситуації 

співвідношення результатів рефлексивного мислення слідчого та 

допитуваного: 1) результати рефлексивного мислення слідчого і 

допитуваного не відповідають діям один одного; 2) слідчий частково 

передбачає перебіг процесу мислення допитуваного; 3) допитуваний 

частково передбачає перебіг процесу мислення слідчого; 4) слідчий і свідок 

частково передбачають перебіг процесу мислення один одного. Встановлено 

особливості виникнення перекручень у показаннях допитуваних на стадії 

відтворення, які прямо залежать від: 1) темпераменту, характеру, вікових 

властивостей свідка та інших індивідуальних психологічних рис; 2) його 

словникового запасу; 3) рівня інтелектуального розвитку; 4) особливостей 

пам’яті допитуваного; 5) психічного стану свідка під час допиту (емоційної 

напруженості, страху тощо); 6) часу, що сплинув з моменту події 

кримінального правопорушення до відтворення сприйнятої інформації на 

допиті; 7) патологічних дефектів психіки допитуваного.
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