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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

 Практичне  заняття  – 2 год. 

 

План 

Вирішення психологічних задач,  професійно-навчальних ситуацій, 

складання схем, таблиць, тезаурусних  карток у відповідності плану: 

 

 

1. Основні та допоміжні різновиди діяльності по розлідуванню злочинів за 

психологічною структурою. 

2. Психічні стани, які  оптимізують діяльність слідчого. 

3. Психічні стани, які  негативно впливають на ефективність діяльності 

слідчого. 

4. Типологія особистості слідчого. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: використовувати рекомендації психології в 

процесі організації та здійснювання слідчих дій.   

  

Рекомендована література до Теми 6:   
1. Закон України  «Про Національну поліцію» №  580- IIIV від 2 липня 

2015. 

2. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та інші. Юридична 

психологія: Підручик / За загальн. Ред.. Л.І. Казміренко,  Є.М. Моїсєєва. – К.: 

КНТ, 2007.  

3. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. /  В. В.  Бедь – Львів: 

«Новий світ» - 2000», 2010.  

4. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. посіб./В.Й. Бочелюк  – К: 

ЦУЛ, 2010. 

5. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний 

курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. 

Шепітько  – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.  

6. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002. 

7. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник [для студ. Вищ. 

Навч. закл.] / посібник [В.Г. Андоросюк, О.М. Корнєв, О.І. Кудерміна та ін.];        

[ за заг. ред.. Л.І. Казаміренко]. – К.: Правова єдність, 2009. 

8.  Петюх В.М. Конфліктологія. Навч.пос.-К., 2003.  

9. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

10. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.  
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2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 2.  Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1. Психологічна структура юридичної діяльності (Види юридичної 

діяльності): 

а)  пізнавальна діяльність; 

б)  конструктивна діяльність; 

в)  комунікативна діяльність; 

г)  організаторська діяльність. 

2. Психологічні особливості юридичної діяльності. 

3. Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності. 

4. Вивчення і оцінка особистості, яка цікавить юриста. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
діяльність, мислення, рефлексія, внутрішня мисленнєва модель, взаємодія. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та інші. Юридична 

психологія: Підручик / За загальн. Ред.. Л.І. Казміренко,  Є.М. Моїсєєва. – К.: 

КНТ, 2007.  

2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. /  В. В.  Бедь – Львів: 

«Новий світ» - 2000», 2010.  

3. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. посіб./В.Й. Бочелюк  – К: 

ЦУЛ, 2010. 

4. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний 

курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. 

Шепітько  – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та 

доповнене: Підручник  / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 2010.  

6. Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм  -К.: ЦНЛ, 

2009.  

7. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2005. 

8. Сергєєнкова О.П.  Загальна психологія: навч. посіб. /                                

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

 здобувачами вищої освіти  семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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Здобувач вищої освіти виявив всебічні, систематичні й глибокі знання навчального 
матеріалу і вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений з 
основною та додатковою психологічною літературою із юридичної психології. 
Здобувач вищої освіти засвоїв  взаємозв’язок основних категорій і понять    юридичної 
психології, усвідомлює значення  психологічних  знань планування, організації, 
здійснення  юридичної діяльності , творчо використовує їх при розв’язанні  ситуативних  
навчально-професійних завдань.  

4 

 
Здобувач вищої освіти виявив повне знання навчального матеріалу, успішно виконав 
передбачені програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну літературу із   
юридичної психології. 
Здобувач вищої освіти  засвідчив систематичні знання  із  юридичної психології і 
здатний до їх самостійного поповнення та оновлення під час подальшої навчальної 
роботи і професійної діяльності. Проте при цьому він допустив несуттєві неточності, 
пропуски, помилки, які зміг  самостійно виправити.  

3 

 
Здобувач вищої освіти виявив знання  основного навчального матеріалу в обсязі, 
потрібному для подальшого навчання і майбутньої професійної  діяльності, частково 
справився з виконанням  передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною  
рекомендованої літератури із юридичної психології.  
Здобувач вищої освіти допустив помилки у відповіді на семінарських та практичних  
заняттях або при виконанні самостійної роботи, але продемонстрував здатність усунути 
ці помилки за допомогою науково-педагогічного працівника.  
 

2 

Здобувач вищої освіти частково засвоїв навчальний матеріал,  має прогалини в знаннях, 
допустив суттєві помилки у відповіді на семінарських   заняттях, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, ознайомлений із частиною  
рекомендованої основної  літератури із юридичної психології  
 Здобувач вищої освіти не володіє раціональними методами пізнання, має низьку 
інтенсивність навчальної діяльності.   

1 

 Здобувач вищої освіти  виявив значні прогалини в знаннях основного навчального 
матеріалу, допустив принципові помилки у виконання передбачених програмою 
завдань, неспроможний  їх усунути. 
Здобувач вищої освіти  не  може  відтворити визначення основних понять  юридичної 
психології, не знайомий з основною  літературою з навчальної дисципліни, не готовий 
до заняття, пасивний й неуважний.  
 

0 Відсутність на занятті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


