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1.  Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Перевірка знань теоретичного матеріалу. 

2. Вивчення та аналіз ситуативної задачі. 

3. Підготовка письмових відповідей. 

4. Обговорення проблемних питань. 

 

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

напрацьовані під час заняття: 

1. Опрацювання вмінь та навичок практичної психодіагностики на 

відеоматеріалі. 

2. Аналіз  характеристик  особистості учасників ОЗУ. 

3. Навички формування психологічного портрету різних категорій 

учасників організованої злочинної діяльності. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., 

Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності 

працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія 

внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 1: Професійно-психологічна 

підготовка працівників оперативних підрозділів. — 123с. 

2. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., 

Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності 

працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія 

внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 3: Психологічне 

забезпечення переговорної діяльності. — 102с. 

3. Андросюк В. Г., Бараненко Б. І., Гавловський В. Д., Гега П. Т., 

Гуцалюк М. В. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань: 

(Використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-

практ. посіб. / Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю при Президентові України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з 

проблем боротьби з організованою злочинністю / Я.Ю. Кондратьєв (ред.) - К.: 

Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 436с. 

 

 



 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей 

та якостей особистості працівника слідчих підрозділів 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Структура особистості та професійні якості працівника слідчих 

підрозділів.  

2. Професійні вміння аналізу та оцінки обставин, ситуацій, прийоми 

професійного мислення. 

3. Пізнавальні задачі та їх вирішення в діяльності працівників органів 

досудового слідства.  

4. Основні прийоми професійного мислення: з’ясування задачі, 

організація пошуку, рефлексія, активізація самоконтролю. 

5. Емоційно-вольова сфера особистості працівника підрозділів досудового 

розслідування.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

особистісні якості, професійно-психологічні якості та властивості особистості 

працівника слідчих підрозділів, структура особистості, професіограма, професійне 

мислення, психологічні особливості діяльності працівника слідчих підрозділів, 

професійна деформація. 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., 

Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності 

працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія 

внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 1: Професійно-психологічна 

підготовка працівників оперативних підрозділів. — 123с. 

2. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., 

Юхновець Г.О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності 

працівників міліції: У 2 ч.:Навч.-метод. посібник / Національна академія 

внутрішніх справ України. — К.: НАВСУ, 2003. — Ч. 3: Психологічне 

забезпечення переговорної діяльності. — 102с. 

3.Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних 

підрозділів: Навч. посіб. - К.: РВЦ КНУВС, ДП"Друкарня МВС", 2007 р.- 93с. 

4.Ірхіна С.М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах 

внутрішніх справ України: Навч. посіб. - К.: РВЦ КНУВС, ДП "Друкарня МВС", 

2007 р.- 91с. 

5.Казміренко Л.І. Психологія слідчої діяльності. – К.: ЦУЛ, 2009. – 200с. 

6.Казміренко Л.І. Юридична психологія: Підручник (Рекомендовано МОН 

України). – К.: КНТ, 2007. – 360с. 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи  

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 
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5 

Теоретичні питання з основ застосування психологічних знань у правоохоронній 

діяльності та здійснення психологічної підготовки, винесені на розгляд, засвоєні у 

повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та 

вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 

Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні психологічних засад 

юридичної діяльності та  практики їхзатосування у правоохоронній діяльності. 

4 

Теоретичні питання з основ застосування психологічних знань у правоохоронній 

діяльності та формування відповідних властивостей у працівників досудового слідства 

національної поліції, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

3 

Теоретичні питання застосування психологічних знань у правохоронній діяльності , 

винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. 

2 

Теоретичні питання застосування психологічних знань у правохоронній діяльності , 

винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння використання психологічних знань 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, з 

юридичної психології що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, 

не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 

професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


