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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

08 «Право» 

 - За спеціальністю 081 – 

«Право» 

 

Модулів – 2 
 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –   

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 30 

самостійної роботи 

студента – 60 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 год. 6 год. 

Семінарські  

 16 год.  2 год.  

- 

  

Самостійна робота 

        60 год. 82  год. 

 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –   /    годин 

для заочної форми навчання –   /    годин  
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Мета і завдання дисципліни -  - вивчення студентами психічних явищ і 

закономірностей, які виникають у сферах діяльності, що регулюються нормами 

права. 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчення  

юридичної психології передбачає використання знань із загальної, соціальної та 

інших галузей психології, а також з цивільного, кримінального права й процесу, 

криміналістики, кримінології та судової психіатрії. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати : 

               - - місце юридичної психології у системі психологічної науки та права. 

іі - ---  предмет, історію розвитку; систему, основні поняття;  

   - загальнопсихологічні основи юридичної діяльності; 

   -  соціально-психологічні основи юридичної діяльності; 

         -  психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного 

судочинства; 

- психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації особистості ,  

психологічні аспекти групової злочинності; 

- психологічні основи попереднього розслідування: 

- завдання та порядок проведення психологічної  консультації і 

судово-психологічної експертизи; 

- психологію судового процесу; 

- психологічні основи ресоціалізації злочинців; 

- психологічні основи ефективного спілкування юриста; 

уміти: 

- застосовувати методи юридичної психології у практичній діяльності;  

- використовувати психологічні знання при вирішенні питань цивільно— 

правового регулювання; 

- аналізувати психологічні механізми,зміст та етапи скоення 
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правопорушення; 

- на основі психологічного аналізу прогнозувати та запобігати можливим 

порушенням правових норм; 

- проводити психологічне консультування та збір первинних даних для 

проведення психологічних експертиз; 

- організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та 

підліткам у спеціалізованих закладах; 

- використовувати психологічні знання прн проведенні слідчих дій; 

-  використовувати психологічні знання в процесі судової діяльності;  

- використовувати психологічні технології ефективного спілкування та 

раціональної поведінки у ситуаціях юридичної діяльності; 

- застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної 

діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.                

Змістовий модуль 2.   

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні засади юридичної психології 

Тема 1.  Юридична психологія в системі наукових знань 

1.  Предмет дослідження та задачі юридичної психології 

2. Загальнопсихологічні основи юридичної психології. 

3. Основні етапи розвитку науки. 

4. Методологія юридичної психології. 

Тема 2.  Соціально-психологічні основи юридичної психології 

1. Соціалізація та розвиток особистості. Правова соціалізація та 

правослухняна поведінка особистості. Психологія нормативної 

поведінки. 

2. Феномен конформізму. Психологічні умови дієвості правових норм. 
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3. Соціально-психологічні особливості діяльності юриста (потреби, 

мотиви, цілі, засоби, кінцевий результат). 

4. Психологія вирішення розумових завдань у процесі розслідування і 

судового розгляду справ. 

 

Змістовий модуль 2 Психологічні особливості різних видів юридичної 

діяльності 

Тема 3.  Психологічні  особливості суб’єктів злочинності 

1. Психологія злочинної поведінки. 

2. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Поняття мотиваційної 

сфери злочину. 

3. Особистість правопорушника як спеціальний об’єкт психологічного 

дослідження. Підходи до класифікації особистості злочинця. 

4. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп), 

їхньої протиправної діяльності. 

5. Психологія потерпілого. 

Тема 4. Психологічні засади розслідувань злочинів 

1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої 

діяльності. 

2. Психологічні особливості огляду місця події. 

3. Психологічні характеристики обшуку й виїмки. Застосування слідчим 

психологічних прийомів під час обшуку. 

4. Психологія слідчого експерименту, відтворення обстановки й обставин 

події. 

5. Психологія допиту. 

Тема 5.  Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 

1. Використання психолога як консультанта на попередньому слідстві. 

2. Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Приводи 

для призначення судово-психологічної експертизи та постановка питань 

до СПЕ. 
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3. Види судово-психологічних експертиз емоційних станів. 

4. Методика проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення 

результатів СПЕ. 

Тема 6.  Психологія судового процесу. 

1. Психологічна структура судової діяльності. 

2. Психологічні особливості судового допиту. Судова мова, вимоги до неї. 

3. Психологія судових дебатів. 

4. Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Психологічні 

ефекти, що впливають на прийняття судових рішень. 

Тема 7.  Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи 

1. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення злочинця. 

2. Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості 

засудженого. 

3. Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Стереотипи 

тюремної поведінки та їх вплив на особистість. Субкультура 

засуджених. 

4. Психологічні особливості відбування покарань жінками-засудженими.  
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2. Структура навчальної дисципліни 

 
 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб. с.р.  л сем лаб

. 

с.р

. 

Змістовий модуль 1.  Загальні засади юридичної психології 

Тема 1. Юридична 

психологія в системі 

наукових знань 

14 2 4 - 8 
13 1 - - 12 

Тема 2. Соціально-

психологічні основи 

юридичної психології 

14 2 2 - 10 

12 1 1 - 10 

Разом за змістовним 

модулем 1 

28 

 

4 6 - 18 
25 2 1 - 22 

Змістовий модуль 2. Психологічні особливості різних видів юридичної діяльності 

Тема 3.  Психологічні  

особливості суб’єктів 

злочинності 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

8 13 1 - - 12 

Тема 4. Психологічні 

засади розслідувань 

злочинів 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

8 13 1 - - 12 

Тема 5.  Психологічна 

консультація і судово-

психологічна 

експертиза 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

8 
13 1 - - 12 

Тема 6.  Психологія 

судового процесу 

 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

8 12 - - - 12 

Тема 7.  Психологічні 

особливості діяльності 

пенітенціарної системи 

 

14 

 

2 

 

2 

 

- 

 

10 14 1 1  12 

Разом за змістовним 

модулем 2 
62 10  10 - 42 65 4 1  60 

ІНДЗ – к/р           

Семестровий контроль – 

іспит  
          

Усього годин 90 14 16  60 90 6 2  82 
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5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань 4 - 

2 Тема 2. Соціально-психологічні основи юридичної психології 2 1 

3 Тема 3.  Психологічні  особливості суб’єктів злочинності 2 - 

4 Тема 4. Психологічні засади розслідувань злочинів 2 - 

5 Тема 5.  Психологічна консультація і судово-психологічна 

експертиза 

2 - 

6 Тема 6.  Психологія судового процесу 2 - 

7 Тема 7.  Психологічні особливості діяльності пенітенціарної 

системи 

2 1 

 Усього:  10 2 

 

 

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань 8 12 

2 Тема 2. Соціально-психологічні основи юридичної психології 10 10 

3 Тема 3.  Психологічні  особливості суб’єктів злочинності 8 12 

4 Тема 4. Психологічні засади розслідувань злочинів 8 12 

5 Тема 5.  Психологічна консультація і судово-психологічна 

експертиза 

8 
12 

6 Тема 6.  Психологія судового процесу 8 12 

7 Тема 7.  Психологічні особливості діяльності пенітенціарної 

системи 

  10 
12 

 Усього забезпечення аудиторних занять 30   8 

 Забезпечення індивідуальних завдань – к/р   

 Забезпечення семестрового контролю Залік  Залік  

 Усього  90 90 

 

7. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи. 

8. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за 

виконанням завдань та оцінювання виконання семестрового завдання. Курс 

завершується заліком.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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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