
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

1. Кафедра: Криміналістики та психології 

2.Інформація про 

викладачів 

Прудка Людмила - кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри криміналістики та психології факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування. Автор більше 60 наукових праць, досвід 

роботи більше 17 років. 

Сфера наукових інтересів: 

психологічні особливості професійно-психологічної 

підготовки поліцейських, особливості застосування 

психологічних методів впливу у професійній діяльності 

поліцейських, психологія слідчих (розшукових) дій 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 304, тел. (094) 93 17 978 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 13adul77@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

4 

 

120 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни юридична 

психологія передбачається глибоке засвоєння 

теоретичного матеріалу на заняттях згідно тематичного 

плану. Особлива увага приділяється навчанню здобувачів 

вищої освіти значенню психології в діяльності 

поліцейського, про важливіші психічні пізнавальні 

процеси, емоційно-вольову сферу особистості, 

сприймання і розуміння людьми один одного в 

професійній діяльності, використання психологічних 

знань в слідчій діяльності.  

Метою  викладання дисципліни є ознайомлення 

курсантів з системою психологічних знань, навичок та 

вмінь, що є необхідною і достатньою умовою для 

подальшої ефективної професійної діяльності, системою 



загальнотеоретичних знань психологічного 

опосередкування діяльності поліцейських та формування 

відповідних вмінь та навичок вирішення професійних 

завдань з основних напрямків діяльності.  

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальне право, кримінальний процес, 

криміналістика, кримінологія 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

               Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, 

які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 



13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має  знати:  

 теоретико-методологічні засади та принципи 

юридичної психології; 

 категорійно-понятійний апарат науки, його 

специфіку та закономірності функціонування в сфері 

суспільно-правових відносин та правової поведінки; 

 психологічні особливості правопорушника та 

злочинних груп; 

 предмет, завдання, проблеми та методи 

кримінальної, судової і пенітенціарної психології; 

 завдання та порядок проведення психологічної 

консультації і судово-психологічної експертизи;  

 психологічні основи ресоціалізації злочинців 

вміти:  

 діагностувати рівень розвитку психічних 

пізнавальних процесів особистості; 

 вільно орієнтуватися у основних прийомах 

формування уважливості, спостережливості як 

професійно-значних якостей майбутнього правника; 

 вирішувати мисленеві задачі, а також 

враховувати співвідношення видів мислення з 

конкретною практичною діяльністю (практичне 

мислення); 

 здійснювати соціально-психологічний аналіз 

особистих рис будь-якої особи, яка являє собою об’єкт 

юридичної діяльності в т.ч. правопорушників (злочинців) 

з різною антисуспільною спрямованістю особистості; 

 здійснювати соціально-психологічний аналіз 

злочинної групи, визначати статус її окремих учасників; 

 застосовувати прийоми професійного 

мислення, висунення гіпотез та побудови версій; 

 визначати психологічні особливості слідчих 

(розшукових) дій, аналізувати підстави для  призначення 

судово-психологічної експертизи; 

 формулювати запитання до психолога-

експерта; 

 встановлювати та підтримувати психологічний 

контакт в процесі професійної діяльності. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Гладкий В. В. Морально-психологічні риси 

злочинця. Особистість, суспільство, закон: тези доп. 
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психологічних знань при проведенні допиту 
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практичної інтернет-конференції «Криміналістичні та 

психологічні аспекти досудового розслідування» 29 

квітня 2020 р. ОДУВС м. Одеса, С.184-187. 

9. Прудка Л.М. Професійна стійкість як важливий 

компонент професійно-психологічної підготовленості 

майбутніх поліцейських оперативних підрозділів. 
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