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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції26 (год.), практичні22 (год.), самостійна 
робота132 (год.) 

Заочна форма: лекції8 (год.), практичні8 (год.), самостійна 
робота 164(год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватися в он-лайн режимі за погодження з адміністрацією 

факультету. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Проходження онлайн курсів з тем наближених до дисципліни, 

написання наукових матеріалів для опублікування у 

збірниках конференцій різного рівня та брати участь у 

науково-практичних заходах різного рівня(наявність 

сертифікату). 



Що будемо вивчати? Психологічні аспекти юридичної праці та 

правопорушної поведінки людини і здатного до 

організаційно-управлінської та практичної діяльності в 

системі правоохоронної діяльності поліції України. 

Чому це треба вивчати? Для використання психологічних знань при вирішенні 
професійних завдань. Для сучасного періоду характерними є 
розвиток психологічної науки, використання її рекомендацій у 
різних галузях людської діяльності. У системі наукових знань, 
що сприяють удосконаленню правозастосовної діяльності, 
важливе місце посідає юридична психологія. Це особлива 
наука, що вивчає психологічні закономірності у системі 
«людина — право» і спрямована на оптимальне виконання 
юридичної діяльності. Широкі аспекти її використання з 
метою пізнання особливостей цієї діяльності і вироблення 
рекомендацій з удосконалення її організації передбачають 
проведення комплексних досліджень юристів  і 
психологів 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 

знань; 
 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т. ч. З 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 
для вирішення професійних завдань; 

Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки 
за результатами власних досліджень і аналізу літературних 

джерел; 

Формулювати мету, завдання дослідженн, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 
процедури дослідження; 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки; 

Презентувати результати власних досліджень усно 

/ письмово для фахівців і не фахівців; 
Відповіжально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

 Розрізняти вплив біологічних і соціальних факторів на 

особистість; проводити кількісні психологічні дослідження 

індивідуальних і групових відмінностей серед людей. 

Soft-skills: уміння знаходити мету, уміння працювати у 

команді, розвиток соціальних навиків та емоційного 

сприйняття, позитивне мислення, володіння емпатією, вміння 

розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі. 



  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 
професійної діяльності.; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

Здатність бути критичним і самокритичним.; 

 Здатність приймати обгрунтовані рішення; 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології;; 

Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування, розвитку психічних явищ; 

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності, 
вчинків; 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 
різних джерел; 

Здатність відтворювати основні підходи до вивчення 

біологічних та соціальних чинників розвитку особистості; 

методи вивчення впливу спадковості і середовища на 

розвиток особистості; розуміння індивідуальних

 відмінностей, обумовлених темпераментом і 

характером та основні підходи до їх вивчення; 

Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Зміст дисципліни Предмет юридичної психології. 
Соціально-психологічні особливості та риси 

особистості професіонала правової сфери. 

Психологія злочинної поведінки. 

Психологія особистості злочинця. 

Психологічні особливості індивідуального злочину. Судово-

психологічна експертиза. 

Основи пенітенціарної психології. 

Обов’язкові завдання Виконання практичних, лабораторних завдань і модульних 

контрольних робіт, ІНДЗ та теми, винесені на самостійне 

опрацювання. 

Міждисциплінарні зв’язки загальна психологія з практикумом, експериментальна 
психологія, соціальна психологія, психодіагностика. 
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Поточний контроль Виконання практичних, лабораторних завдань і модульних 
контрольних робіт, ІНДЗ, есе (за вибором викладача) 

Підсумковий контроль екзамен 
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