
Анотація навчальної дисципліни за вибором «Юридична психологія» 

для студентів 2-го курсу юридичного факультету ДДУВС 

 

Психічне життя людини, пов'язаної із судочинством і правовою 

діяльністю, має особливості, характер яких визначається виконанням безлічі 

різноманітних соціальних і правових функцій. Саме дана обставина підкреслює 

актуальність вивчення дисципліни «Юридична психологія», яка досліджує 

закономірності психіки людини, що виявляються у сфері суспільних відносин, 

які регулюються правом. 

Для того щоб успішно вирішувати задачі, покладені на сучасних 

правоохоронців, вони  повинні вірно розуміти особливості   психічного життя 

людини, пов’язаної із судочинством і правовою діяльністю. Психологічна 

підготовка необхідна  правоохоронцю для глибокого пізнання схованих за 

зовнішньою поведінкою намірів та мотивів, якими керується людина. 

Володіння знаннями допоможе   фахівцю краще управляти своїм життям, 

здійснювати контроль над власною поведінкою, розвивати професійну 

самосвідомість. Знання психологічних закономірностей взаємин особистості й 

колективу має велике значення для підготовці  правоохоронців до корисної і 

компетентної діяльності,  правильного виконання  службових і суспільних 

функцій.  

Метою  вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» є: 

 забезпечення психологічної підготовки здобувачів вищої освіти, яка 

слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з юридичною 

діяльністю; формування психологічної компетентності, яка дозволяє 

підвищувати ефективність праці юриста, глибше розуміти мотиви вчинків 

людей, регулювати взаємовідносини з ними; розвиток професійно-важливих 

якостей майбутніх юристів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні явища, механізми і 

закономірності людської психіки в умовах правового регулювання. Юридична 

психологія є інтегративною наукою, вона уявляє собою цілісну систему знань із 

психології та юриспруденції.  Вона  покликана розробляти загальні  

закономірності психологічної науки в їхньому специфічному відображенні  -  з 

погляду права.  

Юридична психологія пов’язана з дослідженням проблем реалізації системи 

правової поведінки психологічними засобами.  У центрі уваги цієї науки 

знаходяться психологічні проблеми узгодження людини і права як елементів 

однієї системи. Вона розробляє рекомендації на підвищення ефективності 

системи «людина – право». 

Навчальна дисципліна «Юридична психологія» вивчається на другому 

курсі, протягом осіннього семестру. Загальний обсяг курсу «Юридична 

психологія» становить 90 години, з них 14 годин – лекційних, 6 – семінарських,  

8 – практичні заняття, 60 годин відведено на самостійну роботу студентів, 2 

години – модульний контроль. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 3  
Галузь знань 

262 «Цивільна безпека» 
За вибором 

Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність 

262 "Правоохоронна 

діяльність" 

Рік підготовки – 2 

Семестр – 1 

Лекції – 14 год. 

Модульний контроль 

- 1 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«бакалавр» 

Семінарські заняття – 

6 год. 

Практичні заняття – 8. 

Самостійна робота – 

30 год. 

Індивідуальна робота – 

30 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: 

навчальна - формування знань з юридичної психології для їх 

використання в юридичній діяльності; 

розвиваюча - розвиток психологічної компетентності, яка дозволяє 

використовувати психологічні знання в юридичній діяльності, підвищувати 

ефективність праці юриста, глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати 

взаємовідносини з ними тощо; 

виховна - формування високих моральних якостей, професійних 

здібностей та правових ціннісних орієнтацій правознавця,   

 

Завдання: 

-  розкрити основні поняття, категорії і систему юридичної психології, її 

методологічні основи і методи, які використовуються на практиці; 

-  викласти необхідні загально-психологічні і соціально-психологічні  

основи для застосуванні психологічних знань в юридичній діяльності; 

-  розглянути проблеми правової соціалізації особистості, фактори і умови 

формування правосвідомості; 

-  розкрити психологічні аспекти криміналізації особистості, механізми 

злочинної поведінки і особистості злочинця, а також психологію слідчих дій; 

-  надати допомогу студентам у вивченні психологічних проблем у 

діяльності юриста. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

1)  на понятійному рівні: 

- теоретико-методологічні засади юридичної психології; 

- категорійно-понятійний апарат науки, її специфіку та закономірності 

функціонування в сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки; 

- методологічні принципи юридичної психології; 

- основи етичної поведінки у професійній діяльності. 

2)  на фундаментальному рівні: 

- психологічні особливостей особистості правопорушника та злочинних груп; 

- закономірності психології професійного спілкування юристів; 

- психологічні особливості діяльності юриста, психологію окремих слідчих дій, 

методи та прийоми психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності; 

- механізми та закономірності злочинної поведінки; 

- психологічні особливості процесу формування злочинного мотиву. 

3)  на практично-творчому рівні: 

- тактичні прийоми встановлення контакту із співрозмовником; 

- основи складання психологічного портрету злочинця; 

- особливості призначення судово-психологічної експертизи; 
 

вміти: 
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1)  на репродуктивному рівні: 

- запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал на вербальному та 

практичному рівні; 

- визначати індивідуально-психологічні якості об’єктів професійної діяльності; 

- застосовувати знання з юридичної психології у професійній діяльності. 

2)  на алгоритмічному рівні: 

- аналізувати психологічний стан об’єкта діяльності, методи і прийоми 

професійного впливу на нього; 

- формулювати запитання до психолога-експерта; 

- визначати механізми злочинної поведінки. 

- аналізувати практичні ситуації професійної діяльності та визначати їх 

психологічні чинники; 

- орієнтовно складати психологічний портрет правопорушників з різною 

антисуспільною спрямованістю. 

3)  на творчо-евристичному рівні: 

- орієнтуватися у складних професійних ситуаціях, знаходити нестандартні 

шляхи їх вирішення; 

- продукувати декілька версій певної події та обирати найдоцільнішу; 

- перетворювати отриманні знання на нові ідеї, погляди. 

 

3. Способів мислення:  

- обирати адекватні способи мислення при розв’язуванні професійних 

завдань; 

- встановлювати зв’язок предметного змісту й технології професійної дії з 

формою й логікою професійного мислення. 

   

 4. Професійних якостей:  

-   сформованість морально-психологічної, інтелектуальної, комунікативної 

готовності до професійної діяльності; 

-  наявність мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності; 

- здатність до творчості і рефлексії; 

- прагнення до саморозвитку, самореалізації в майбутній професійній 

діяльності. 

  

5. Світоглядних і громадянських якостей:  
- усвідомлення свого  громадянського обов’язку і відповідальності перед 

суспільством; 

- здатність захищати та піклуватись про духовні й моральні цінності, 

притаманні українському народу; 

- наявність високої культури міжнаціональних взаємовідносин. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
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ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Предмет юридичної психології. Завдання юридичної психології. Система 

юридичної психології. Зв'язок юридичної психології з іншими науками. Система 

методів юридичної психології. Розвиток і становлення юридичної психології. 

Методологічні основи і методи юридичної психології. Методи пізнання в 

юридичній психології. Правомірність і допустимість методів психологічного 

впливу в кримінальному судочинстві. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів 

 Знайомить з системо психологічних знань у правових стосунках. 

 Формує уявлення про психіку людини та її особливості. 

 Розкриває роль юридичної психології як основи знання про людину у 

правових стосунках. 

 Розкриває зв’язки між дисциплінами, які носять деонтологічний характер. 

 Знайомить з методо дами психологічного впливу. 

 

Ключові поняття: психологія, особистість, методологія, суспільство, 

правомірність, соціономічні професії. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 об’єкт і предмет юридичної психології, причини змін уявлень про предмет 

психології. 

 методи психології, її систему, структуру психіки людини. 

Вміти: 

 розкрити зв'язок юридичної психології з правовими науками. 

 аналізувати основне коло психологічних питань в юридичній сфері. 

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Психологічна структура юридичної діяльності. Види юридичної 

діяльності. Пізнавальна діяльність. Конструктивна діяльність. Комунікативна 

діяльність. Організаторська діяльність. Психологічні особливості юридичної 

діяльності. Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності. Вивчення і 

оцінка особистості, яка цікавить юриста. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів 

 Знайомить із структурою юридичної діяльності. 

 Розкриває особливості кожного виду юридичної діяльності. 

 Орієнтує студентів на розвиток певних професійних якостей. 

 Розкриває соціально-психологічний характер юридичної діяльності. 

Ключові поняття:: діяльність, мислення, рефлексія, внутрішня 

мисленнєва модель, взаємодія. 
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Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 Основні характеристики юридичної діяльності. 

 Структуру юридичної діяльності. 

 Особливості пізнавальної, комунікативної, організаторської діяльності 

юриста. 

Вміти: 

 Розкрити психологічну основу юридичної діяльності. 

 Оцінити та спів ставити вимоги до професії та власні індивідуально- 

 

ТЕМА 3. Правова психологія. 

Правова соціалізація. Основні ознаки правосвідомості. Умови та фактори 

розвитку правосвідомості. Вплив соціального середовища на розвиток 

правосвідомості. Функції правосвідомості. Взаємодія правосвідомості і права. 

Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості. Психологічні умови 

дієвості правових норм. Правова відповідальність. Правове виховання. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів. 

 Знайомить з психологічними особливостями формування правової свідомості. 

 Розкриває роль і вплив соціального середовища для розвитку 

правосвідомості. 

 Формує систему поглядів щодо правомірної та неправомірної  поведінки 

людини. 

 Розвиває уміння аналізувати вчинки людини з точки зору їх психологічного 

розвитку. 

 

Ключові поняття: свідомість, соціалізація, правосвідомість, 

правослухняна поведінка, правова відповідальність, справедливість. . 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 Психологічні чинники впливу на розвиток свідомості і правосвідомості. 

 Значення соціального середовища для розвитку правосвідомості. 

 Умови правової соціалізації. 

 Основні ознаки правосвідомості. 

Вміти: 

 Аналізувати умови та причини розвитку правової свідомості особистості. 

 Виявляти та давати оцінку психологічним умовам дієвості правових норм. 

 Аналізувати роль сім’ї у формуванні правосвідомості 

ТЕМА 4. Кримінальна психологія. 

Поняття правової та кримінальної психології. Нормативна регуляція 

поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм. Структурні компоненти 

індивідуальної правосвідомості. Психологічна характеристика особистості 
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злочинця та різні підходи до типології злочинців. Класифікація злочинних типів. 

Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця. Психологія 

неповнолітніх злочинців. Основні психологічні, соціально-психологічні 

чинники, що впливають на людину у підлітковому віці. Соціо-біологічна 

детермінація проявів підліткового віку. Психологія організованої злочинності 

(структура і психологічні особливості злочинних груп). 

 

Роль і значення теми для діяльності юристів.  

Кримінальна психологія – галузь юридичної психології, яка вивчає 

психологічний механізм правопорушень і психологію правопорушників, 

проблеми утворення, структури, функціонування і розпаду злочинних груп. 

Вивчення теми дозволяє отримати теоретичні знання про підходи до 

типології, підстави їх класифікація, соціально-демографічну характеристику 

особистості злочинця.  

 

Ключові поняття: кримінальна психологія, особа злочинця, типологія 

злочинця, неповнолітні злочинці, психологія організованої злочинності. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: 

Знати: 

 основні категорії та поняття правової та кримінальної психології, нормативної 

регуляція поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм, психологічна 

характеристика особистості злочинця, основні психологічні, соціально-

психологічні чинники, що впливають на людину у підлітковому віці, 

структурні компоненти індивідуальної правосвідомості, психологічну 

характеристику злочинних груп. 

Вміти: 

 складання психологічного портрету правопорушників з різною 

антисуспільною спрямованістю; урахування психологічних аспектів при 

розробці системи профілактичних заходів; аналізу практичних ситуацій 

професійної діяльності, визначення їх психологічних чинників; аналізу 

психологічного стану об’єкта, методів і прийомів професійного впливу на 

нього. 

 

ТЕМА 5. Психологія злочинної поведінки. 

Психологічні причини злочинної поведінки. Соціальна та асоціальна 

поведінка. Класифікація асоціальної поведінки: аморальна, антисоціальна, 

злочинна. Мотивація злочинної поведінки. Психологічна структура злочинного 

діяння. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості. 

Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів. 

Найбільш небезпечна частина правопорушень, що мають явну 

антисоціальну направленість, — це злочинність. Ефективна боротьба зі 
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злочинністю з психологічної точки зору вимагає глибокого аналізу протиправної 

дії осіб, які вчинили злочини, вивчення психологічної структури злочину, а 

також: причин, що спонукають людину до злочинної поведінки. 

Вивчення теми дозволяє засвоїти теоретичні основи виявлення злочинної 

поведінки, класифікації асоціальної поведінки. 

 

Ключові поняття: злочинна поведінка, об’єктивні та суб’єктивні причини 

правопорушень, структура злочинного діяння, мотивація злочинної поведінки, 

психологічні наслідки. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 мотивацію злочинної поведінки,  

 психологічну структуру злочинного діяння,  

 особливості формування різновидів злочинної спрямованості,  

 психологічні причини злочинної поведінки; 

Вміти: 

 складати психологічний портрет правопорушників з різною анти суспільною 

спрямованістю; враховувати психологічних аспектів при розробці системи 

профілактичних заходів; аналізу практичних ситуацій професійної діяльності, 

визначення їх психологічних чинників; аналізу психологічного стану об’єкта, 

методів і прийомів професійного впливу на нього. 

 

ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

Психологія огляду місця події. Психологія обшуку і виїмки. Психологія 

впізнання. Психологія слідчого експерименту. Психологія перевірки показів на 

місці. Використання спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі. 

Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження. 

Види СПЕ та особливості формулювання питань при їх призначенні. Взаємодія 

та процесуальні відносини між слідчим та експертом-психологом. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів. 

 Знайомить з психологічними основами слідчих дій. 

 Дає уявлення про роль психолога у кримінальному процесі. 

 Формує систему знань про психологію слідчого та його професійні якості. 

 Розвиває уміння аналізувати поведінку учасників слідчих дій. 

 Знайомить з психологічними основами розробки тактичних прийомів 

розслідування злочинів. 

 

Ключові  поняття:: слідчий, обшук, потерпілий, обвинувачений, свідки, 

допит, захисна домінанта, судово-психологічна експертиза. 

 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми 

Знати: 
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 Психологічні особливості роботи слідчого. 

 Психологічні особливості та можливі прояви у поведінці учасників слідчих 

дій. 

 Організацію призначення та проведення судово-психологічної експертизи. 

 Основні психологічні прийоми встановлення контакту з людьми під час 

слідчих дій 

Вміти: 

 Розуміти психологію інших людей. 

 Уміти діагностувати психологічні особливості учасників слідчих дій. 

 Володіти рольовою компетентністю. 

 Правильно складати питання для проведення СПЕ. 

 

 

ТЕМА 7. Виправна (пенітенціарна) психологія. 

Сутність пенітенціарної психології. Методи впливу на особу засудженого 

в установах з виконання покарання. Колективи засуджених та їх психологічна 

характеристика. Вплив соціальної ізоляції на особу. Психологія тюремного 

побуту. Психологічні основи ресоціалізації засуджених. 

 

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів. 

 Знайомить з системо загальнолюдських цінностей. 

 Формує уявлення про психологію засудженого та етапи його адаптаційного 

періоду. 

 Розкриває роль психології у перевихованні засуджених. 

 Розкриває вплив соціальної ізоляції на особистість. 

 Знайомить з психологічними проблемами ре соціалізації засуджених. 

 

Ключові поняття: пенітенціарна психологія, особа засудженого, 

соціальна ізоляція, ре соціалізація. 

 

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми 

Знати: 

 Психологічні аспекти впливу покарання на особистість. 

 Психологію засудженого. 

 Психологію побуту та взаємовідносин серед засуджених. 

 Психологічні особливості адаптації до нових умов відбування покарання. 

 Проблеми ре соціалізації. 

Вміти: 

 Визначати тактику спілкування з особами, які раніше відбували покарання. 

 Застосовувати профілактичні заходи стосовно раніше засуджених. 

 Аналізувати поведінку засудженого та надавати моральну та правову 

допомогу у період ресоціалізації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 т

ем
и

 

Назви розділів і тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 

Кількість годин  

за видами 

занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

. 

Використання  

ТЗН та інших 

дидактичних 

засобів 

Взаємозв'язок  

з іншими  

дисциплінами 

З викладачем 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
ар

і

в
 

П
р
ак

ти
ч

н
. 

1 Предмет, система і завдання юридичної 

психології. 

12 4 2 2   8 Лекція у 

форматі 

Power Point 

 Психологія. 

Філософія. 

Крим .процес. 

2  Психологічна характеристика юридичної 

діяльності. 

14 4 2 2  10 Лекція у 

форматі 

Power Point 

Юр. 

деонтологія. 

Психологія. 

3  Правова психологія. 12 4 2 2  8 Лекція у 

форматі 

Power Point 

Судові та 

правоохоронні 

органи України. 

Психологія. 

4 Кримінальна психологія. 12 4 2  2 8 Лекція у 

форматі 

Power Point 

 Судова 

психологія. 

Криміналістика. 

5 Психологія злочинної поведінки. 12 4 2  2 8 Лекція у 

форматі 

Power Point 

 

Криміналістика. 

Психологія. 

6  Психологія слідчих дій. 14 4 2  2 10   Крим процес. 

7  Виправна (пенітеціарна) психологія. 12 4 2   2 8 Лекція у 

форматі 

Крим. Право. 
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Power Point 

 Модульний контроль  2       

  Усього за модуль 90 30 14 6 8 60     

  Усього за семестр 144 30 14 6 8 60     

  Форма підсумкового контролю  Залік     
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5. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

 

ТЕМА 2.  Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

 

ТЕМА 3. Правова психологія. 

 

 

6. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Кримінальна психологія. 

 

ТЕМА 5. Психологія злочинної поведінки. 

 

ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

 

ТЕМА 7. ТЕМА 7. Виправна (пенітенціарна) психологія. 
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7. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

I.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Основні категорії юридичної  психології. 

2. Принципи юридичної психології. 

3. Структура сучасної юридичної психології. 

4. Становлення і розвиток зарубіжної  юридичної психології. 

5. Російська і радянська юридична психологія. 

6. Юридична психологія в дослідженнях  українських вчених. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.5], [2.7], 

[2.9], [2.10]. 

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

I.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Професіограма слідчого, прокурора, адвоката.  

2. Психологічний аналіз діяльності юриста. 

3. Структура професійно важливих якостей юриста (психограма, 

професіограма) 

4. Психологічні аспекти професійної  деформації юристів. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.5], [2.7], 

[2.10].  

 

 

ТЕМА 3. Правова психологія. 

I. Питання для самостійного опрацювання: 

1. Особистість і процеси її соціалізації. 

2. Правова соціалізація особисточті. 

3. Психологічний вплив правових норм  на поведінку особистості. 

4. Проблема правової переорієнтації свідомості особистості в періоди 

реформацій життя суспільства. 
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II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 3 [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.2], [2.7], [2.9], 

[2.10].   

 

ТЕМА 4. Кримінальна психологія. 

I. Питання для самостійного опрацювання: 

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. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 4: [1.2.],  [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.2], 

[2.3],  [2.10].    

 

 

ТЕМА 5. Психологія злочинної поведінки. 

I.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Поняття особи злочинця. 

2. Класифікація злочинних груп. 

3. Психологія окремих категорій злочинців. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [1.2.],  [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.2], 

[2.3],  [2.10].   

 

 

ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

I.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Об'єктивні і суб'єктивні чинники формування особи злочинця. 

2. Взаємодія особи з соціальною дійсністю. 
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3. Облік впливу ранніх вікових періодів на подальший розвиток особи 

правопорушника. 

4. Умови етичного формування особи. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  [1.2.],  [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.2], 

[2.3], [2.8],  [2.10], [2.11].       

 

 

ТЕМА 7. Виправна (пенітенціарна) психологія. 

I.Питання для самостійного опрацювання: 

1. Вивчення особи засудженого. Методи впливу на засудженого. 

2. Соціально-психологічні особливості управління загальноосвітніми 

навчальними закладами при установах кримінально-виконавчої системи. 

3. Динаміка особистості засудженого та виховний процес у тюрмах. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до Теми 9: [1.3.],  [1.4],  [1.5], [1.6], [2.1],  [2.2], 

[2.4],  [2.10].        
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8. Індивідуальні завдання 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Підготувати доповіді за темою:  

1. Розвиток та становлення юридичної психології за кордоном.  

2. Історія розвитку вітчизняної юридичної психології. 

3. Методи юридичної психології    

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Підготувати реферат за темою: 

1. Психолого-педагогічні аспекти формування особи правознавця. 

2. Роль зовнішніх чинників в підвищенні ефективності юридичної праці. 

3. Особливості дизайну в організації робочого місця юриста.  

 

ТЕМА 3. Правова психологія. 

Підготувати доповіді за темою: 

1. Соціалізація особистості: умови та фактори. 

2. Особистість у сучасному правовому полі. 

3. Перспективи розвитку правової культури населення. 

 

ТЕМА 4. Кримінальна психологія. 

Підготувати реферат за темою: 

1. Психологічні особливості окремих категорій злочинців. 

2. Особливості сприймання і розуміння людини людиною. Психологія 

соціального сприймання в діяльності працівників правоохоронних органів.   

3. Методи психологічного впливу на об'єкти правоохоронної діяльності. 

4. Неусвідомлювані мотиви злочинної поведінки. 

5. Психологічний портрет убивці. 

 

ТЕМА 5. Психологія злочинної поведінки. 

Підготувати реферат за темою: 

1. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості. 

2. Психологічні наслідки здійсненого злочину. 

3. Психологія корисливої злочинної діяльності. 

4. Агресивність як причина злочинної поведінки. 

 

ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

Підготувати доповіді за темами: 

1. Психічні аномалії, їх види. 

2. Поняття і види патопсихологічних відхилень. 

3. Мотивація злочинної поведінки. 

4. Психологія корисливої злочинної діяльності. 

5. Психологія злочинної агресії. 

6. Психологічні  особливості потерпілого. 
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ТЕМА 7. Виправна (пенітенціарна) психологія. 

Підготувати матеріал до обговорювання питань: 

1. Особливості роботи психолога у виправно-трудових закладах. 

2. Особливості формування колективу у виправно-трудових закладах для 

жінок. 

3. Організація виховної роботи у виправних закладах для неповнолітніх. 

4. Проблема утримання осіб, які відбувають довічне ув’язнення. 

5. Поширеність татуювань в підлітковому середовищі. 

6. Психологічна характеристика адаптації звільненого до умов життя на волі. 
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9. Методи контролю 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Юридична психологія» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік. 
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10.  Схеми нарахування балів 

 

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом семестру 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 
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Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у 

випадку складання 

екзамену(П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 

 

 
11. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

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 
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