
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Кафедра філософії та політології 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

з навчальної дисципліни «Політологія» 

 

для здобувачів вищої освіти 2 курсу  

факультету заочного навчання працівників поліції, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016  



 2 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

для заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Політологія» для 

здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників 

поліції / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2016. – 10 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

Недря К.М., доцент кафедри філософії та політології, кандидат 

історичних наук. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри філософії та політології 

протокол від 04.08.2016, № 2 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри філософії та політології 

 

 _________________В.В. Кузьменко 

 

«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Недря К.М., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 3 

1. Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної та індивідуальної роботи  

для заочної форми навчання 

 

Самостійна та індивідуальна робота слухачів проводяться в освітньому 

процесі для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх 

методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує, обговорення слухачами питань програмного матеріалу. 

Самостійна робота слухачів сприяє розвиткові, поглибленню їх інтересу 

до науки і наукових досліджень. 

Індивідуальна робота є важливим засобом не тільки для перевірки знань 

слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних 

суджень та висновків. 

Головна мета самостійної та індивідуальної роботи – допомогти 

слухачам опанувати курс, засвоїти предмет. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний 

матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, 

обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач 

ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. 

Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень 

тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й 

розуміння різних точок зору щодо нього. 

Реферати, передбачені планами самостійних занять, присвячуються 

складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і 

потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. 

Обсяг реферату має відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і 

лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони 

обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для 

написання наукової роботи. 

Перевірка завдань може відбуватися в різних формах: співбесіди, 

загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, 

проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. 

Встановлений рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при 

вирішенні питання про допуск до заліків чи екзаменів на основі оцінок та 

поточної атестації. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які 

вводяться в білети. 
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2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Основні категорії юридичної  психології. 

2. Принципи юридичної психології. 

3. Структура сучасної юридичної психології. 

4. Становлення і розвиток зарубіжної юридичної психології. 

5. Юридична психологія в дослідженнях українських вчених. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [1.1.-1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.21, 

2.22]. 

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Особа і процеси її соціалізації. 

2. Правова соціалізація особи. 

3. Психологічна дія правових норм  на поведінку особи. 

4. Проблема правої переорієнтації свідомості особи в періоди реформацій 

життя суспільства. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [1.1-1.22; 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.14, 

2.21, 2.22]. 

 

ТЕМА 3. Кримінальна психологія. 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Система методів психологічної впливу на особу. 

2. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних органів. 

3. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів. 

4. Особливості соціально-психологічних явищ у діяльності правоохоронних 

органів. Психологія групової поведінки. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 

1.14, 1.16, 1.18, 1.21, 1.22]. 

 

ТЕМА 4. Психологія злочинного діяння. 

Скласти конспекти наступних питань: 

1. Поняття особи злочинця 

2. Класифікація злочинних типів 

3. Психологія окремих категорій злочинців 

 

Рекомендована література до Теми 4: [1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 

1.14, 1.16, 1.18, 1.21, 1.22]. 
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3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Підготувати реферати: 

1. Розвиток та становлення юридичної психології за кордоном. 

2. Історія розвитку вітчизняної юридичної психології. 

Підготувати тези: 

3. Юридична психологія у системі психологічних та юридичних наук. 

4. Предмет, методи та напрямки юридичної психології. 

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Скласти словник основних термінів: 

1. Вміння і навички. Поняття волі і вольової дії.  

2. Поведінка людини в конфліктних емоційних ситуаціях.  

3. Психічні стани особистості у процесі вчинення злочину.  

Підготувати доповіді: 

4. Типи темпераменту і його властивості. 

5. Поняття і структура характеру. 

6. Закономірності формування здібностей. 

Підготувати реферати: 

7. Психолого-педагогічні аспекти формування особи правознавця. 

8. Роль зовнішніх чинників в підвищенні ефективності юридичної праці. 

 

ТЕМА 3. Кримінальна психологія. 

Скласти словник основних термінів: 

1. Психічні аномалії, їх види. 

2. Поняття і види патопсихологічних відхилень. 

Підготувати тези: 

3. Мотивація злочинної поведінки. 

4. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості. 

5. Психологічна характеристика особистості злочинця та різні підходи до 

типології злочинців. 

Підготувати реферати: 

6. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця та її місце у 

психологічному портреті.  

7. Психологія неповнолітніх злочинців.  

8. Психологія організованої злочинності (структура і психологічні 

особливості злочинних груп). 

 

ТЕМА 4. Психологія злочинного діяння. 

Розкрити сутність основних категорій вибраної проблеми. 

1. Психологічні причини злочинної поведінки. 

2. Соціальна та асоціальна поведінка та її класифікація. 

3. Психологічна структура злочинного діяння.  

Підготувати реферати: 
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4. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості. 

5. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

6. Психологія корисливої злочинної діяльності. 

Підготувати тези: 

7. Психологія злочинної агресії. 

8. Психологія злочинів натовпи. 
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4. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, 

№ 30, ст. 141. 

1.2. Кримінальний кодекс України від 21 квітня 2004 р. № 2341-III // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №25-26, ст. 131 (з наступними змінами). 

1.3. Цивільний процесуальний кодекс України 18 березня 2004 року 

№ 1618-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №40-41, 42, ст. 492 (з 

наступними змінами). 

1.4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року 

№ 4038-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 28, ст.. 232 (з 

наступними змінами). 

1.5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 

18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303 (з 

наступними змінами). 

1.6. Наказ МВС України від 10 червня 1994 р. №303 "Про організацію і 

проведення психологічного обстеження особового складу органів внутрішніх 

справ України". 

1.7. Наказ МВС України від 12 серпня 1996 р. №554 "Про заходи 

служби психологічного забезпечення щодо профілактики самогубств особового 

складу МВС України". 

1.8. Наказ МВС України від 16 червня 1997 р. №423 "Про затвердження 

положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової 

діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України". 

1.9. Наказ МВС України від 21 жовтня 2000 р. №579 "Про стан 

професійної підготовки та безпеки особового складу органів внутрішніх справ 

України та заходи щодо їх вдосконалення відповідно до завдань президента 

України з питань забезпечення належного громадського порядку та протидії 

злочинності в державі". 

1.10. Наказ МВС України від 18 грудня 2000 р. №885 "Про заходи щодо 

вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

МВС України". 

1.11. Наказ МВС України № 1460 від 24 листопада 2003 року "Методичні 

рекомендації керівникам органів та підрозділів, заступникам по роботі з 

персоналом, практичним психологам щодо профілактики конфліктів у 

професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ". 

1.12. Наказ МВС України № 842 від 28.07.2004 «Про подальший 

розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової 

діяльності органів внутрішніх справ України» // Офіційний вісник України. - 

2004. - №44. 

1.13. Наказ МВС України від 28 липня 2004р. №842 - Ст.2922.(Зі змінами 

на 1.05.2015 р.). 
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1.14. Рішення колегії МВС України від 05 лютого 1997 р. №2км/2 

"Концепція розвитку системи психологічного забезпечення оперативно-

службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України".Від 03 

вересня 2000 р. №4641/Ан,  

1.15. Від 07 жовтня 2000 р. №5195/Кв "Про узагальнений соціально-

психологічний портрет працівника ОВС України".  

1.16. Від 9 січня 2001 р. №136/Ан "Конфлікти у професійної діяльності 

органів внутрішніх справ".  

1.17. Від 29 вересня 2005 року  № 6/2/1-4870 "Порядок надання 

психологічної та медичної допомоги працівникам органів внутрішніх справ, які 

перебули в екстремальних ситуаціях та психологічні реабілітаційні програми 

для працівників, які працюють у стресових умовах". 

1.18. Ірхін Ю.Б. Психологічне супроводження заходів з охорони 

громадського порядку під час проведення спортивних змагань: Метод. 

рекомендації - Київ: 2007 р.- 48с. 

1.19. Методичні рекомендації, альбом схем, таблиць на допомогу 

практичним психологам органів і підрозділів внутрішніх справ щодо складання 

психологічного портрета злочинця // Упоряд. Ю. Майдиков, В. Сулицький, 

О. Комаров, О. Діденко. – К.: ЦПП ДРП МВС України, 2005. – 112с. 

1.20. Методичні рекомендації // МВС України, НАВСУ, Ін-т управління, 

Центр підготовки та проведення оперативно-штабних навчань.; П.І.Коваль, 

Н.В.Скалига. - Київ: 2001.- 28 с. 

1.21. Психологічна підготовка особового складу органів внутрішніх 

справ до виконання завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки: 

1.22. Сулицький В.В., Яковенко С.І. Участь психолога у проведенні 

службового розслідування психологічних аспектів самогубства працівника 

органів внутрішніх справ: (Метод. рекомендації) / Київський ін-т внутрішніх 

справ. – К., 2000. – 20 с. 

 

2. Допоміжна: 

1.1. Александров Д.О. Становлення особистості працівника органів 

внутрішніх справ: монографія / Д.О. Александров. – К.:  Вадекс, 2014. – 307 с. 

1.2. Бандурка А.М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая 

психология: Учебник. — Х.: Изд-во Нац. ун-та внугр. дел, 2001. — 640 с. 

1.3. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посібник для ВНЗ І-ІV 

рівнів акредитації (Рекомендовано МОН України). – К.: Новий Світ, 2009. – 

334с. 

1.4. Бедь В. В. Юридична психологiя: Навч. посiб. — Л.: Новий Cвiт, 

2000; —  Каравела, 2007. — 376с. 

1.5. Берназ В.Д. Психология как средство решения задач следственной 

деятельности. Монография / В.Д. Берназ. - Одесса: Изд-во Одесского 

юридического института НУВД, 2003. - 311 с. 

1.6. Бочелюк В.В. Юридична психологія. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010 – 336с. 
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1.7. Бочелюк В.Й., Денисова Т.А. Кримінально-виконавча психологія: 

Підручник.- К.: Істина, 2008. – 328с. 

1.8. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологiчного впливу на 

попередньому слiдствi: Навч. посiб. — К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994. — 

48 с. 

1.9. Професійно-психологічна підготовка співробітників ОВС / 

Одеський ін-т внутрішніх справ / Ф.К. Думко (ред.), Ф.К. Думко (уклад.), 

Г.Є. Запорожцева (уклад.). - О., 2000. - 45 с. 

1.10. Професійна психологія в органах внутрішніх справ. / 

Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О./ Загальна частина.: Курс 

лекцій. – К.: НАВСУ, 1995. 

1.11. Психологічне супроводження професійної діяльності в органах 

внутрішніх справ: Навч. посіб. // В.І.Барко, Ю.Б.Ірхін, Т.Р.Морозова, 

Д.Й. Никифорчук. - Київ: РВЦ КНУВС, ДП"Друкарня МВС", 2007.- 90с. 

1.12. Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник (Рекомендовано 

МОН України) / Андросюк В.Г., Корнєв О.М., Кудерміна О.І. та ін. / За заг. ред. 

Казміренко Л.І. – К.: Правова єдність, 2009. – 364с 

1.13. Тимченко А.В., Христенко В.Е. Прикладная психология в практике 

правоохранительной деятельности (в схемах и таблицах): Учеб. пособие. – Х. : 

ООО "Одиссей", 2004. – 448с. 

1.14. Щокін Г.Н. Візуальна психодіагностика. - Київ.: 2004.Юридична 

психологія: словник: Навч. посібник, 2-ге видання / Александров Д.О., 

Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кодлубовська Т.Б. та ін. / За заг. ред. 

Казміренко Л.І., Моісеєва Є.М. – К.: КНТ, 2008. – 128с. 

1.15. Юридична психологія: [Підруч. для студентів, курсантів та 

курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак.] / [Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., 

Кондратьєв Я.Ю. та ін.]; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва; Нац. акад. внутр. справ 

України. - К.: Ін Юре, 2007. - 351 с. 

1.16. Юридична психологія: Академ. курс: [Підруч. для студ. юрид. спец. 

вищ. навч. закл.] / В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько; Нац. юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого. - К.: "Вид. дім "Ін Юре", 2005. – 421 с. 

1.17. Юридична психологія: практикум / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – 

Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 190 с. 

 

5. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. 

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України. 

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України. 

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні. 
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6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду 

України.  

7. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільний і кримінальних справ. 

8. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 

9. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

10. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

11. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

12. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

13. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

14. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського. 

15. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 

16. http://www.pravoznavec.com.ua  – Електронна бібліотека юридичної 

літератури ―Правознавець‖. 

17. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального 

бюро Інтерполу в Україні. 

 


