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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

 

Самостійна робота -  це форма навчальної діяльності здобувача вищої 

освіти, в процесі якої  відбувається самостійне активне й цілеспрямоване 

вивчення навчального матеріалу. При визначенні поняття «самостійна 

робота» доцільно прийняти за основний признак її самостійність в 

організаційному смислі. Робота проводиться без безпосередньої участі 

викладача, але під його керівництвом. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

функціонує в єдності з іншими формами організації навчального процесу. 

Вона   є завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, 

які розглядалися на лекціях, семінарах, практичних заняттях.  Адже знання 

можна вважати надбанням студента тільки за умови що він приклав для їх 

здобуття свої розумові і практичні зусилля. 

Психологічний аспект самостійної роботи характеризує її як, 

усвідомлену, вільну за вибором, внутрішньо мотивовану діяльність. Вона 

припускає виконання студентом наступних дій: 

- усвідомлення мети своєї діяльності;  

- внутрішнє прийняття навчальної задачі;  

- надання їй особистісного смислу;  

- підпорядкування виконанню цієї задачі інших інтересів і форм своєї 

зайнятості;  

- самоорганізації в розподілі навчальних дій протягом певного часу, 

самоконтролю в їх виконанні.  

Передумовою для якісного виконання самостійної роботи є оволодіння 

уміннями і навичками самоорганізації навчальної діяльності.  Виконання 

роботи вимагає від  здобувачів вищої освіти  розумової напруги. 

Самостійна робота надає можливість  здобувачу вищої освіти працювати 

без поспіху, не боячись негативної оцінки сокурсників чи викладачів, а також 

обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. 

При виконанні самостійної роботи здобувачу вищої освіти 

пропонуються навчальні завдання та рекомендації для їх виконання.  

Завдання  з навчальної дисципліни «Юридична психологія» пов'язані з 

навчальним матеріалом і являють собою одну з можливих форм його 

пред'явлення здобувачу вищої освіти. Завдання пропонуються різного рівня 

складності. Ступінь зміни складності завдання обумовлений необхідністю 

такої організації самостійної роботи у сучасному навчальному процесі, при 

якому  здобувачі вищої освіти не тільки засвоюють передбачену програмою 

систему знань, навичок і умінь, але також розвивають свою пізнавальну 

самостійність.  

Здобувачам вищої освіти пропонуються: 

1. Питання для самостійного опрацювання. 

Виконання цього завдання передбачає самостійне вивчення  за 

підручником або іншими джерелами визначених  питань.   Самостійна 



навчальна діяльність сприяє вдосконаленню уміння опрацьовувати наукові 

літературні джерела.   Здобувачу вищої освіти необхідно дібрати літературу, 

скласти план відповіді, дібрати цитати, зробити і записати висновки.  

 З метою  підготування відповідей на поставлені  питання та з метою 

закріплення здобутих знань пропонується: 

- застосування прийомів стислого й  найбільш раціонального запису;  

-  конспектування самостійно прочитаного; 

- здійснення аналізу, синтезу, порівняння явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих джерелах інформації; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- висловлювати своє міркування щодо питань проблемного характеру; 

- доповнити список рекомендованої літератури науковими працями, які 

здобувач вищої освіти знайшов самостійно. 

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

тематичний словник.  

Виконання цього завдання передбачає засвоєння понятійного апарату 

даної теми. Необхідно звернути увагу, що у робочої навчальної програмі з 

дисципліни «Юридична психологія» до кожної теми надаються  основні 

поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню. Доцільно вписувати 

у словник  незрозумілі слова з поясненням й тлумаченням їх значення,  

скласти тезаурусу форму опису термінів у рамках певної теми. 

 

3. Перевести  основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

Виконання цього завдання передбачає систематизацію, узагальнення, 

пояснення   навчального матеріалу за допомогою малюнків, таблиць, 

графіків, схем.  Така навчальна діяльність сприяє оволодінню прийомами 

смислової переробки тексту, укрупнення навчального матеріалу, виділення 

основних ідей, принципів, закономірностей юридичної психології, 

усвідомлення їх взаємозв’язку, закріплення й узагальнення вивченого.  

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи   створює цілісне уявлення про систему 

психологічних знань у правових стосунках,  розкриває взаємозв’язок 

основних категорій і понять  юридичної психології; сприяє розумінню ролі  

та місця  юридичної психології у системі навчальних дисциплін.  

 

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

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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

ТЕМА 2. Психологічна характеристика юридичної діяльності. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи створює цілісне уявлення про структуру 

юридичної діяльності, сприяє розумінню особливостей кожного виду 

юридичної діяльності, допомагає  усвідомити  соціально-психологічний 

характер 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. 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. 

 

 

ТЕМА 3. Правова психологія. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи     допомагає усвідомити 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. 

 

  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. 

 

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

6. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002. 

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

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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

9. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.  

 

 

ТЕМА 4. Кримінальна психологія. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи  дозволяє отримати теоретичні знання 

про підходи до типології, підстави їх класифікація, соціально-демографічну 

характеристику особистості злочинця.  

 

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. 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. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002. 



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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

ТЕМА 5. Психологія злочинної поведінки  

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи дозволяє засвоїти теоретичні основи 

виявлення злочинної поведінки, класифікації асоціальної поведінки, сприяє 

усвідомленню  шляхів  ефективної боротьби зі злочинністю з психологічної 

точки зору.  

 

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. 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. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002. 

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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

 

 



ТЕМА 6. Психологія слідчих дій. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи   сприяє засвоєнню психологічних 

основ слідчих дій,  формуванню  системи знань про психологію слідчого та 

його професійні якості,  знайомить з психологічними основами розробки 

тактичних прийомів розслідування злочинів, розвиває уміння аналізувати 

поведінку учасників слідчих дій уявити роль психолога у кримінальному 

процесі  

I. Питання для самостійного опрацювання:  

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

2. Взаємодія особи з соціальною дійсністю. 

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. 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.  

 

 

 

 



ТЕМА 7. Психологія судової діяльності. 

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи  допомагає усвідомити особливості     

психології діяльності судді, його  професійно-важливі якості,  зрозуміти  

відповідальність за правові рішення відповідно підсудних осіб;  створює 

цілісне уявлення про  психологічні особливості особи підсудного, 

психологію учасників судового засідання. 

 

I. Питання для самостійного опрацювання:  

1. Цивільне судочинство як умова правової і психологічної захищеності 

особи. 

2. Цивільне право як засіб регулювання соціальних відносин. 

3. Особливості цивільно-правового регулювання діяльності людей в 

умовах ринкових відносин. 

4. Взаємодія суб'єктів цивільно-правових відносин в цивільному процесі. 

5.Психологічні аспекти взаємодії суб'єктів цивільного 

праворегулювання.  

6. Позиції сторін в цивільно-правових  відносинах. 

7. Позиції сторін як прояв поведінкової активності в судовому процесі. 

8. Регуляція взаємостосунків сторін  в цивільному процесі. 

 

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 7:  

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

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

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

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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

 

 

 



 

ТЕМА 8. Психологія діяльності прокурора й адвоката.  

Цілі та завдання самостійної роботи.   

Виконання самостійної роботи  допомагає усвідомити психологічні 

особливості прокурорської й адвокатської діяльності, психологічні аспекти 

захисту особи.  

 

I. Питання для самостійного опрацювання:  

1. Психологічна структура судової діяльності в кримінальному процесі. 

2. Пізнавально-аналітичні аспекти  судової діяльності. 

3. Комунікативні аспекти взаємодії сторін кримінального судочинства. 

4. Психологічні аспекти правової оцінки  злочинного діяння і 

виголошення вироку. 

 

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 8:  

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

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

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. 

 

 

ТЕМА 9. Виправна (пенітенціарна) психологія. 

Цілі та завдання самостійної роботи.  

Виконання самостійної  сприяє формуванню уявлення про психологію 

засудженого та етапи його адаптаційного періоду,  усвідомленню впливу 



соціальної ізоляції на особистість, ролі психології у перевихованні 

засуджених. 

 

I. Питання для самостійного опрацювання:  

 1. Вивчення особи засудженого. Методи впливу на засудженого. 

 2. Соціально-психологічні особливості управління загальноосвітніми 3. 

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. 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. Гетьман А.П., Данильян О.Г., О.Л. Дзьобань та ін. Філософія 

правового виховання. – К.: Право, 2014 -  248 с. 

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

 

7. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 

2002. 

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

О.П. Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

  

 

Індивідуальні завдання 

Підготувати реферативну роботу на одну із запропонованих нижче тем: 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 



8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

9. Титульна сторінка 

10 Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок) 

11. Введення (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 

1 стор. 

12. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

13. Висновки - 1 стор. 

14. Список джерел літератури (книги, інтернет-джерела - посилання на 

статтю і назва ресурсу). 

 

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. Мотивація злочинної поведінки. 

3. Психологія корисливої злочинної діяльності. 

4. Психологія злочинної агресії.  

5. Психологічні  особливості потерпілого. 

 

ТЕМА 7. Психологія судової діяльності. 

Підготувати доповідь за темою: 

1. Психологічна структура судової діяльності в кримінальному процесі. 

2. Пізнавально-аналітичні аспекти  судової діяльності. 

3. Комунікативні аспекти взаємодії сторін кримінального судочинства . 

4. Психологічні аспекти правової оцінки  злочинного діяння і 

виголошення вироку. 

 

 

ТЕМА 8. Психологія діяльності прокурора й адвоката.  

Підготувати матеріал до обговорювання питань: 

 1. Психологія взаємодії людей у сфері цивільно–правової регуляції. 

 2. Позиції сторін у цивільному процесі та їх комунікативна активність.  

 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового 

процесу. 

 4. Психологічні особливості судової промови. 

 

ТЕМА 9. 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. 

 

 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у 

тематичний словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

Критерії оцінювання  індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 
Індивідуальна робота  оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Написання реферату – 5  балів. 

Бали  Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені 

проблема й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок 

зору на проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані 

висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги 

до зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові 

питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. 

Вимоги щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 
Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита 

лише частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при 

відповіді на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння 

проблеми. 

 

 Складання  логічної діаграми теми – 10 балів  

 Складання тезаурус них карток – 5 балів. 

 


