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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Юридична психологія 
Викладач (-і) Орос Олександра Богданівна,  кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри психології та соціальної роби 
Контакти  (0312) 612008 
Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні явища в сфері правових 

відносин. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 Змістовний модуль 1. Загальна частина 
 Змістовний модуль 2. Особлива частина 
  

Дисципліна «Юридична психологія» як галузь психологічної науки має на меті 

озброєння студентів системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, 

вмінь і навичок психологічного опосередкування юридичної діяльності, зокрема 

основних її напрямів. 
Навчальна дисципліна «Юридична психологія» базується на останніх 

досягненнях вітчизняної та зарубіжної психології, кримінології, віктимології   та 

правознавства. 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни – підготовка спеціалістів  ступені (бакалавр) 

відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів 

вищезазначеного фахового спрямування.  
Основними цілями вивчення дисципліни «Юридична психологія» - навчитися 

підходити до життєвих явищ, до практичних завдань з наукових позицій, тобто зі 

знанням справи, вивченого всебічно. Орієнтування в психології людини, що є 

учасником правових відносин.  

4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 
- об’єкт, предмет, завдання, методологічні, науково-теоретичні та практичні 

аспекти юридичної психології; 
- історичний розвиток юридичної психології як науки на вітчизняному та 

зарубіжному рівнях; 
- психологічний зміст правової соціалізації особистості, її правосвідомості та 

поведінки;  
- психологічні особливості особистості злочинця, злочинної поведінки та 



злочинних груп;  
- типологію злочинців та їх класифікації; 
- психологічні особливості слідчої та судової діяльності; 
- особливості проведення судово-психологічної експертизи; 
- соціально-психологічні засади ресоціалізації засуджених до позбавлення волі 

та їх реадаптації після звільнення. 
вміти: 
- відрізняти злочинну поведінку від законослухняної на підставі їх соціально-
психологічного змісту;  
- класифікувати типи злочинців;  
- робити висновки щодо мотиву та мети злочинних дій, виокремлювати їх 

внутрішні детермінанти;  
- проводити соціально-психологічний аналіз злочинної групи, визначити статус 

окремих учасників; 
- використовувати психологічні знання при консультації слідчих та судових 

органів;  
- проводити судово-психологічну експертизу;  
- аналізувати чинники і динаміку розвитку натовпу та враховувати психологічні 

аспекти при розробці системи профілактичних заходів; 
- аналізувати особливості виникнення і перебігу екстремальних ситуацій в 

правоохоронній діяльності; підтримувати і ефективно використовувати стан 

готовності до професійних дій у психологічно напружених умовах; 
- аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, вибирати 

адекватні методи і прийоми; 
- використовувати методи соціально-психологічного впливу, з метою 

ресоціалізації та реадаптації. 
5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 42 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

8 053 Психологія 4 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

 
Тема  

кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальна частина  

Тема1. Юридична психологія в системі наукових знань 2 2 4 

Тема 2. Методологія та методи юридичної психології 2 2 4 
Тема 3. Правова психологія 2 2 4 

Модуль ІІ. Особлива частина 
Тема 4. Кримінальна психологія 4 2 4 
Тема 5. Психологія неповнолітніх злочинців 4 2 4 
Тема 6. Психологічні основи попереднього розслідування 4 2 6 



Тема 7. Психологія злочинного угрупування 4 2 6 
Тема 8. Судово-психологічна експертиза 4 2 6 
Темя 9. Пенітенціарна психологія 2 2 4 

Заг. 28 20 42 
6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із юридичної психології:  
1) характер володіння знаннями з юридичної психології (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із юридичної психології (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 



письмової 

роботи 
до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 
Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 
завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання заліку є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
 
1. Будіянський М.Ф, Коваль Г.Ш. Юридична психологія. Навчальний посібник. 

2016,  ОНУ імені І.І. Мечникова 
2. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. 336 с 



3. О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. 

Ржевський. Юридична психологія. Навчальний  посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 
4. С. І. Ніколаєнко, С. О. Ніколаєнко Юридична психологія: навчально-методичний 

посібник щодо самостійного вивчення дисципліни ДВНЗ “УАБС НБУ”,2014. 
5. Кацавець Р.С. Кримінальна психологія. Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2018. 
6. Черновський О. К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової 

психології. Технодрук, 2014. 
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4. Маханьков Д.Г. Особистість злочинця як ключове поняття кримінології / Д. Г. 

Маханьков //Форум права. – 2009. – № 1. – С. 357–361. 
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правові аспекти. Одеса: ХНУВС, 2007. С. 59-60. 
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