
Орієнтований варіант контрольної роботи з курсу 

«Юридична Психологія» 

Тестове завдання №1 
(оцінюється за 13-бальною системою, а саме: 1 бал за одну правильну 

відповідь). 

Напишіть поняття, що відповідає кожному з наведених визначень: 

1.1. Юридична психологія це    _____________________________________ 

1.2. Систему вітчизняної юридичної психології утворюють:______________    

1.3. Галузь юридичної психології, що досліджує проблеми судочинства – це  

1.4. Предметом юридичної психології є _____________________________ 

1.5. Специфічна, регламентована законом форма спілкування, яка носить 

характер співпраці чи протиборства – це  _____________________________ 

1.6. За цілями дослідження методи судової психології діляться на такі групи: 

_________________________________________________________________ 

1.7. Галузь юридичної психології, що вивчає психологічні механізми 

правопорушень та психологію правопорушників, проблеми освіти, 

структури, функціонування і розпаду злочинних груп – це ____________ 

1.8. Для діагностики причетності особи до правопорушення у відсутності 

доказів використовують психологічний метод, розроблений________ 

1.9. Інгібіція – це _____________________________________ 

1.10. Захисна домінанта – це ________________________________ 

1.11. Судово-психологічна експертиза – це ___________________________ 

1.12. Віктимінсть – це ___________________________________________ 

1.13. Ресоціалізація – це ____________________________________________ 

 

Тестове завдання №2 
(оцінюється аналогічно до завдання 1) 

Знайдіть правильну відповідь: 
2.1. Перші спроби систематичного вирішення деяких задач юриспруденції 

психологічними методами відносяться до:  



➢ 19 століття, 

➢ 20 ст., 

➢ 18ст., 

➢ 17 ст., 

➢ 14 ст. 

2.2. До методів власне юридичної психології належить: 

➢ психоаналіз, 

➢ інтерв’ю, 

➢ психологічний аналіз кримінальної справи, 

➢ контент-аналіз, 

➢ експертне оцінювання 

2.3. Тривалість допиту підлітка повинна бути не більше: 

➢ сорока п’яти хвилин, 

➢ двох годин, 

➢ однієї години, 

➢ тридцяти хвилин, 

➢ трьох годин. 

2.4. Кому з дослідників належить класифікація типів злочинців за 

специфічними фізичними (в тому числі татуювання) і психічними ознаками: 

➢ О.Ф. Лазурському, 

➢ Ч. Ломброзо, 

➢ С.В. Познишеву, 

➢ О.Г.Ковальову, 

➢ М.І. Єнікєєву. 

2.5. Допит дітей дошкільного віку повинен тривати не більше: 

➢ двадцяти хвилин, 

➢ однієї години, 

➢ п’яти хвилин, 

➢ сорока п’яти хвилин, 

➢ двох годин. 



2.6. Розробка вчення про домінанту належить: 

➢ М.В. Костицькому, 

➢ В.Ю. Шепітько, 

➢ О.О.Ухтомському, 

➢ В.Л. Васільєву, 

➢ Н.П. Єрмакову. 

2.7. Допит дітей молодшого шкільного віку повинен тривати не більше: 

➢ однієї години, 

➢ двадцяти хвилин, 

➢ двох годин, 

➢ тридцяти хвилин, 

➢ десяти хвилин. 

 

Тестове завдання №3 

(оцінюється за 3- бальною системою: 1 бал за правильну відповідь) 

Установіть відповідність за зразком: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в, 5-д. 

3.1. 

Дослідник Праця 

1. І. С. Баршев а) «Судебно-психологическая экспертиза» 

2. А. У. Фрезе б)«Психология в ее основных применениях к судебной 

жизни» 

3. М. В. Костицький в) «Взгляд на науку уголовного законоведения» 

4. І. Гофбауер г) «Мечтательная ложь» 

5. І. Н. Холчєв д) «Очерк судебной психологи» 

Правильна відповідь: 1______, 2_______, 3_______, 4_______, 5________.  

3.2. 

Види віктимності Пояснення  

1. віктимогення деформація а) здатність людини ставати жертвою злочину, 

зумовлена виконанням деяких соціальних 



функцій 

2. професійна віктимність б)  здатність людини ставати жертвою злочину, 

зумовлена патологічним станом особистості 

3. вікова віктимність в) сукупність соціально-психологічних  

особливостей особистості, пов’язаних з 

особливостями її соціалізації 

4. патологічна віктимність г) біологічно зумовлена властивість особистості 

ставати жертвою злочину 

Правильна відповідь: 1______, 2_______, 3_______, 4______. 

3.3. 

Системи властивостей характеру: 
властивості, що відображають 

ставлення  

Характеристика 

1. до окремих людей і колективу а) акуратність, неохайність, 

недбалість… 

2. до праці б) доброта, чуйність, злість, 

вимогливість, зарозумілість… 

3. до речей в) гордість, самолюбство, 

скромність… 

4. до самого себе г) відповідальність, лінощі, 

сумлінність… 

Правильна відповідь: 1______, 2_______, 3_______, 4_______.  

 
Тестове завдання № 4 

(оцінюється за 20-бальною системою: 2 бали за кожну правильну відповідь) 

Напишіть визначення: 
4.1. Проаналізуйте психологічні особливості особи злочинця. 

4.2. Вкажіть характерні особливості колективу засуджених? 

4.3. У чому виявляється психологія тюремного побуту? 

4.4. Вкажіть основні напрямки (компетенцію) СПЕ. 



4.5. Перерахуйте типові форми поведінки (позиції) обвинуваченого у 

провадженні слідчої діяльності. 

4.6. Залежно від ролі потерпілого у ході реалізації злочинного наміру 

розрізняють кілька видів типової поведінки з боку жертви злочину. Вкажіть, 

які це типи поведінки та проаналізуйте їх.  

4.7. Напишіть мотиви закритості при допиті. 

4.8. Проаналізуйте складові комплексної програми щодо ресоціалізації 

засуджених. 

4.9. Вкажіть мотиви неправдивих показів свідка. 

4.10. Життєдіяльність засуджених у ВТЗ має свою психологічну 

забарвленість в залежності від певних періодів їх знаходження в місцях 

позбавлення волі. Вкажіть та проаналізуйте ці періоди   

 
Теоретичне завдання 

(оцінюється за 7-бальною системою: 7 балів – проаналізовано феномени протиправної та 

законослухняної поведінки особистості, здійснено індивідуальний творчий підхід при визначення 

відмінностей між вказаними типами поведінки;  5-6 балів  – якщо відповідь відповідає основним 

вимогам до відповіді на 7 балів, але студент не використовує власний план відповіді, нові 

приклади, не застосовує знання в новій ситуації, не може встановити зв’язку з раніше вивченим 

матеріалом і матеріалом, який засвоєний при вивченні інших предметів; 3-4 бали - більша 

частина відповіді задовольняє вимоги до відповіді на 5-6 балів, але у відповіді зустрічаються певні 

прогалини; 2бали – розкрито з певними неточностями основні відмінності; 1бал – вказана та не 

розкрита одна відмінність) 

 

Закінчіть думку: 
Відмінність протиправної поведінки від законослухняної полягає у ….. 

 
 


