
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати у студентів 

усвідомлення необхідності знання юридичної психології як галузі психологічної 

науки, та навчальної дисципліни що вивчає психологію державно-правових явищ як 

цілісність, в якій органічно поєднується психологічне та юридичне і виділяються 

юридична й психологічна підсистеми, що перебувають у динаміці, розвитку та 

нерозривному зв’язку. 

Основні завдання навчальної дисципліни: сприяти розвитку науково-

практичного спрямування для формування у здобувачів вищої освіти 

правосвідомісті та високої правової культури, закономірності особистості та її 

діяльності у сфері правових відносин. 

Компетентності: 

загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК 9. Здатність працювати в команді.  

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

фахові (спеціальні): 

ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення.  

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій.  

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно 

вживаючи правничу термінологію.  

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

ПРН 17. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

 

Програма навчальної дисципліни 



Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань. Історія розвитку 

юридичної психології. 

Тема 2. Психологія особистості і діяльності. 

Тема 3. Соціально-психологічні основи юридичної діяльності. 

Тема 4. Психологія злочинної поведінки. 

Тема 5. Психологія особистості злочинця. 

Тема 6. Психологія групової злочинної поведінки (психологія злочинної 

групи). 

Тема 7. Психологія потерпілого 

Тема 8. Психологія неповнолітніх 

Тема 9. Психологія судового процесу (при розгляді кримінальних справ). 

Пенітенціарна психологія. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4 

Форма семестрового контролю залік 

 


