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1. ВСТУП 

 
Юридична психологія вивчає особливості психіки людини, які виявляються у сфері 

суспільних відносин, що регулюються правом. Вивчення даної дисципліни озброює 

психолога знаннями, що не тільки пов’язані з теоретичними проблемами психологічної 

науки, а й розкривають психологічні закономірності правового регулювання; створенням 

професіограм юридичних професій для удосконалення діяльності відповідних органів й 

уповноважених осіб, які ведуть боротьбу зі злочинністю; з’ясуванням умов і причин 

правопорушень; психологічними основами запобігання злочинам та ресоціалізації 

засуджених; структурним підходом до організації слідчої та судової діяльності тощо. В 

основу курсу покладено освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 

05 – соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія. 

 «Юридична психологія» належить до нормативних навчальних дисциплін. На денній 

формі навчання її викладають на другому курсі бакалаврської програми у першому 

семестрі. Курс передбачає 105 год. (3,5 кредити), з яких 64 год. аудиторних (32 год. 

лекційних і 32 год. семінарсько-практичних) і 73 год. самостійної роботи. Формою 

контролю знань є іспит (тести), які складають на платформі MOODLE. 

 Метою даного курсу є ознайомлення студентів із базовими поняттями, 

категоріями і проблемами юридичної психології: поняттям особистості злочинця, 

життєвого шляху особистості і його ролі у формуванні антисоціальної і просоціальної 

поведінки, поняттям судово-психологічної експертизи, особистості потерпілого, 

психології злочинних угрупувань тощо. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів із основними проблемами юридичної психології та 

перспективами її розвитку;  

 сформувати розуміння основних категорій юридичної психології;  

 навчити студентів коректно і критично опрацьовувати психологічну і юридичну 

літературу, релевантну до теми вивчення;  

 інтегрувати знання студентів із загальної і соціальної психології у їхньому 

стосунку до проблем юридичної психології.  

Дисципліна «Юридичної психології» спрямована на формування у студентів таких 

загальних компетентностей: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички ефективної міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді.  

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
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 Здатність професійно спілкуватись державною мовою з широкою науковою 

спільнотою, фахівцями-практиками та громадськістю, грамотно вибудовувати 

наукові тексти.  

Дисципліна «Геронтопсихології» спрямована на формування у студентів таких 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

 Здатність здійснювати теоретичний та емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної практики.  

 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження з елементами практичної значущості.  

 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 

та/або доказові методики практичної діяльності.  

 Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік.  

 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями.  

 Здатність впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у 

складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання передбачають таке: 

 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

 Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

 Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.  

 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості.  

 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових дискусіях.  

 Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

 

2. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН  
 

№ 

теми 

 

Тема заняття 

 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарсько-

практичні 

1 Юридична психологія в системі наукових знань 2 2 

2 Методи юридичної психології 2 2 

3 Особистість в юридичній психології 2 2 

4 Правова психологія 2 2 

5 Кримінальна психологія 2 2 

6 Особистість злочинця 2 2 

7 Пенітенціарна психологія 4 2 

 Підсумки  2 

 Усього: 16 16 
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37. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник. 3-тє вид., 
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4. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань 
Юридична психологія як галузь наукових знань та навчальна дисципліна. Предмет 

юридичної психології. Місце юридичної психології в системі психологічної науки й права. 

Зв'язки юридичної психології з загальною, соціальною та іншими галузями психології, а 

також із цивільним, кримінальним правом і процесом, криміналістикою та кримінологією. 

Зв'язки юридичної психології з судовою психіатрією та кримінальною патопсихологією. 

Методологічні, природничо-наукові й правові основи юридичної психології. 

Зміст і система юридичної психології. Завдання та сучасні проблеми юридичної 

психології як міждисциплінарної галузі знань. 

 Тема 2. Методи юридичної психології 
Методи спостереження та експерименту. Метод інтерв'ю. Тестування. Вивчення 

документального матеріалу. Вивчення процесу і продуктів діяльності. Анкетування. 

Біографічний метод. Метод узагальнення незалежних характеристик. Детектор брехні. 

Межі використання методів юридичної психології у кримінальному процесі. 

 Тема 3. Загальнопсихологічні та соціально-психологічні основи юридичної 

психології 
Поняття особистості у психології та правовій науці. Індивід, особистість, суб'єкт 

діяльності. Психологічна структура особистості. Психічні властивості особистості. 

Темперамент. Психологічна характеристика темпераментів. Характер. Риси характеру. 

Проблема акцентуації характеру. Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у 

структурі особистості суб'єктів парвозастосувальної діяльності. 

Пізнавальні психічні процеси та врахування їх закономірностей у професійній діяльності 

юридичного психолога. 

Емоції, почуття, психічні стани суб'єктів юридичної діяльності та їх психолого-правова 

оцінка. Стани психічної напруги. Адаптаційний сигдром. Стрес і стадії його розвитку. 

Фрустрація, її зв'язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами, скоєнням 

самогубств. Афект та його діагностичні ознаки. Встановлення афекту в осіб, які скоїли 

насильницькі злочини. Симуляція афекту і способи її виявлення. Страждання, його зв'язок 

з іншими емоційними та психічними станами. Значення страждань при визнченні 

моральної шкоди потерпілому. 

 Тема 4. Характеристика праці юридичного психолога 
Професіограма юридичного психолога. Сторони професійної діяльності юридичного 

психолога: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, організаційна, виховна. 

Особливості пізнавальної діяльності юридичного психолога. Особливості вирішення 

розумових задач у процесі розслідування і судового розгляду справ. 

Особливості комунікативних дій юридичного психолога. Вивчення і оцінювання 

особистості, яка цікавить юридичного психолога. Схеми сприйняття і оцінки іншої 

людини. Фактори ситуації знайомства. Невербальні засоби комунікації у вивченні іншої 

людини. Психологічні фактори та прийоми встановлення і розвитку психологічних 

контактів у спілкуванні. Психологічні особливості отримання необхідної інформації від 

свідків, потерпілих, підозрюваних і звинувачених. 
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Психологічні особливості прийняття рішень у юридичній діяльності. 

Професійна деформація юридичного психолога та шляхи її подолання. Психологічні 

аспекти підвищення ефективності праці. 

 

Змістовий модуль 2. Основи роботи психолога у правовій сфері 

 Тема 5. Психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного 

судочинства 
Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції. Цивільно-правове 

регулювання як фактор організації суспільних відносин. Психологічна характеристика 

цивільно-правового договору. 

Психологічні аспекти цивільного процесу. Позиції сторін у цивільному процесі та їх 

комунікативна активність. Психологічні спекти підготовки цивільних справ до судового 

розгляду. Психологічні аспекти організації судового засідання і судового ритуалу. 

Психологія діяльності судді у цивільному судочинстві. Психологічні аспекти діяльності 

адвоката в цивільному судочинстві. Психологія судової промови у  цивільному 

судочинстві. Психологічні аспекти вивчення судом обставин справи та винесення судових 

рішень. Проблема справедливості судових рішень. 

 Тема 6. Кримінальна психологія 

Предмет та завдання кримінальної психології. Психологія злочинної поведінки. Взаємодія 

суб'єктивних і об'єктивних факторів. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. 

Психологічні аспекти стадій злочину. Особливості вольових та емоційних процесів при 

підготовці і скоєнні злочину. Психологія співучасті. 

Поняття мотиваційної сфери злочину. Співвідношення мотиву, цілі та результату при 

вчиненні злочину з необережності та умисно. 

 Тема 7. Особистість правопорушника 
Особистість правопорушника як спеціальний об'єкт психологічного дослідження. 

Психологічні особливості особистості злочинця. Підходи до класифікації особистості 

злочинця. Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної сфери при 

попередньому розслідуванні, розгляді справи у суді. Усвідомлення порушення норм. 

Психологія провини. 

Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. Мотивація 

злочинної поведінки неповнолітніх. Психологічна характеристика злочинних груп за 

участю неповнолітніх.  

 Тема 8. Психологія потерпілого 
Психологічне дослідження особистості потерпілого та його діяльності. Роль жертви у 

генезі злочину, її міжособистісні зв'язки та стосунки зі злочинцем. Психологічний аналіз 

показів потерпілого. 

 Тема 9. Психологія злочинних формувань 
Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань, їхньої протиправної 

діяльності. Типи злочинних формувань. Структура злочинних формувань. Психологічні 

методи боротьби з груповою злочинністю. 

  Тема 10. Психологічні основи попереднього розслідування 
Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. Особливості 

мислення слідчого. Професійна інтуіція та логічні процеси. Психологія оцінювання 

доказів слідчим. Взаємодія внутрішнього переконання та самосвідомомсті. 

Психологічні особливості огляду місця події. Встановлення за матеріальними слідами 

структури злочинної поведінки, суб'єктивної сторони злочину, психологічних 

особливостей особистості злочинця. 

Психологічні особливості обшуку і вилучення доказів. Психологічні фактори, що 

впливають на вибір способів приховування об'єктів. Застосування слідчим психологічних 

прийомів під час обшуку. 

Психологія слідчого експерименту, відтворення обставин злочину. 
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  Тема 11. Психологія допиту 
Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. Види питань, особливості 

їхнього впливу на психіку того, кого допитують. Прийоми активізації пам'яті у особи, яку 

допитують. Психологічні аспекти допиту потерпілого. Психологічні аспекти допиту 

свідків. Психологічні аспекти допиту в конфліктній ситуації. Психологічні ознаки 

неправдивих показів. 

Психологічні аспекти очної ставки 

Психологічні аспекти розслідувань у справах неповнолітніх. 

 Тема 12. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 
Роль психолога у якості консультанта на попередньому слідстві. Залечення психолога в 

якості спеціаліста під час проведення судово-психологічної експертизи (СПЕ). 

Загальний предмет СПЕ. Приводи для обов'язкового призначення СПЕ та постановка 

питань до СПЕ. Компетенція СПЕ. Завдання СПЕ. 

 Тема 13. Види судово-психологічних експертиз 
СПЕ емоційних станів. СПЕ потерпілих у справах про сексуальні злочини. Експертиза 

соціально-психологічних особливостей членів злочинної групи. СПЕ визначення здатності 

неповнолітнього правопорушника розуміти значення вчинюваних дій. Комплексна судова 

та психолого-психіатрична експертиза. 

Підгтовка та призначення СПЕ у попередньому слідстві, в судовому засіданні при 

розгляді кримінальних справ та вирішенні цивільно-правових спорів. 

Методика проведення СПЕ. Етапи проведення та оформлення результатів СПЕ. Оцінка, 

використання висновку СПЕ слідчим, зхисником, судом. 

 Тема 14. Психологія судового процесу 
Психологічна структура судової діяльності. Психолого-правова характеристика процесу 

пізнання і встановлення істини у судовому засіданні. Судові версії. Конструктивна 

діяльність суду. Психологічні особливості перевірки фактів, оцінки доказів і встановлення 

істини складом суду. 

Психологічні особливості судового допиту. Судова мова, вимоги до неї. Фактори, що 

впливають на комунікативну поведінку учасників процесу в суді. Психологічні засоби 

впливу на підсудного. 

 Тема 15. Психологія судових дебатів 
Психологічні основи виховної функції судового процесу і вироку. Формування 

переконання і винесення вироку судом. Суспільна значимість судових рішень. 

Психологічні особливості прийняття рішення суддею. Ефект психологічної установки та 

його роль у процесі прийняття судових рішень. 

 Тема 16. Пенітенціарна психологія 
Предмет і завдання пенітнціарної психології. Психологічні аспекти проблеми покарання 

та виправлення злочинця. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки та самоосуду 

індивідом своєї поведінки. 

Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудженого. Особливості 

психіки особи, яка відбуває покарання. 

Соціально-психологічна характеристика груп засуджених. Конфлікти та їх причини. 

Стереотипи тюремної поведінки та їх вплив на особистість. Субкультура засуджених. 

Роль психології у подоланні законів і традицій тюремної зони. 

Праця як фактор ресоціалізації засудженого. Психологічні особливості праці засуджених. 

Психологічні аспекти режиму установах відбування покарань. Психологічні особливості 

відбування покарань неповнолітніми засудженими. 

Динаміка особистості засудженого та виховний процес. Методи психологічного впливу на 

засуджених з метою їх ресоціалізації. 

Психологічна підгтовка засуджених до умов життя на волі. Соціальна реадаптація 

звільненого. Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 
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5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Юридична психологія в системі наукових знань. Методи юридичної 

психології 

 

2. Юридична психологія як галузь наукових знань та навчальна дисципліна.  

3. Предмет юридичної психології.  

4. Місце юридичної психології в системі психологічної науки й права.  

5. Зв'язки юридичної психології з загальною, соціальною та іншими галузями 

психології, а також із цивільним, кримінальним правом і процесом, 

криміналістикою та кримінологією. Зв'язки юридичної психології з судовою 

психіатрією та кримінальною патопсихологією. 

6. Методологічні, природничо-наукові й правові основи юридичної психології. 

7. Зміст і система юридичної психології. 
 

Додаткові завдання: 

1. Зробіть схематичне зображення структури методів юридичної психології. 

Розкрийте його зміст.  

2. В процесі підвищення кваліфікації слідчих необхідно встановити рівень 

розумового потенціалу, творчі здібності, емоційні властивості та рівень знань, 

вмінь і навичок. Який саме з методів юридичної психології доцільно застосувати у 

цьому випадку?  

3. К. підозрюється у вчиненні крадіжки продовольчих товарів із супермаркету. Він є 

батьком трьох дітей, останнім часом не має постійного місця роботи. Визначте, які 

методи юридичної психології можливо використовувати при підготовці до допиту 

для аналізу особистісних якостей підозрюваного, мотивів учинення діяння та 

обставин, що пом'якшують його провину?  

4. Охарактеризуйте метод тестування та види тестів, що застосовуються в 

юридичній психології.  

5. Використовуючи біографічний метод, проаналізуйте особу правопорушника. 

6. Як організувати проведення слідчого експеримента та здійснити психологічний 

вплив з метою викриття інсценування? 

До поліції із заявою про пограбування звернулася завідуюча магазину Д., яка 

повідомила, що двоє чоловіків увірвалися до її кабінету через вікно, яке було 

відчинено. Злочинці прив'язали Д. до крісла, засунули в рот кляп з серветки для 

прибирання пилу, а потім через двері кабінету проникли в приміщення магазину, 

звідки викрали товари і велику суму грошей з каси. Лише через годину Д. вдалося 

виштовхнути язиком кляп, після чого вона стала кликати на допомогу. 

При проведенні огляду кабінету Д. був виявлений кляп вагою 20 г. Такі ж 

серветки були в продажу в магазині, що перш за все і навело слідчого на думку про 

інсценування крадіжки, оскільки можна було припустити, що злочинці повинні були 

спочатку проникнути до приміщення магазину, взяти там серветку, потім вже зайти в 

кабінет Д. і вкласти їй до рота кляп. Товари в магазині були безцільно розкидані, як це 

зазвичай буває при інсценуванні крадіжки. 

7. Чи припустимо застосування аналогії при перевірці можливостей сприйняття в 

даному випадку? 

Для перевірки показань водія, який вчинив вночі наїзд на людину, яка лежала на дорозі 

(водій заявив, що не помітив лежачого), був проведений слідчий експеримент. У нічний 

час слідчий у присутності понятих і працівників поліції укладав на проїжджу частину 
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манекен людини і потай спостерігав за діями водіїв проїжджаючих автомашин. Метрів 

через 100 кожна машина зупинялася і водій допитувався, що і коли він побачив на 

дорозі. Показання були отримані достатньо суперечливі: одні бачили «щось», інші - 

«людину»,«бревно» тощо. Отримані дані були зафіксовані у протоколі проведення 

слідчого експеримента. 

8. За допомогою якого тактичного прийому слідчий може перевірити здатність 

підозрюваного орієнтуватися у фактичній обстановці на місці вчиненого злочину? 

При розслідуванні справи про крадіжку, вчинену у бухгалтерії підприємства, 

неповнолітній З. повідомив, що злочин вчинив він проникнувши до приміщення 

бухгалтерії через кватирку і викравши якісь папери та особисті речі працівників. У 

слідчого виникли сумніви в правдивості показань З., оскільки викрадені документи не 

могли бути цікавими для підлітка. До того ж показання З. лише в загальних рисах 

узгоджувалися з іншими доказами, наприклад, щодо місця розташування речей в 

бухгалтерії. 
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ун-т, 2015. – 432 с. 

 

 

 

Тема 2. Загальнопсихологічні та соціально-психологічні основи юридичної 

психології 

 

1. Поняття особистості у психології та правовій науці.  

2. Індивід, особистість, суб'єкт діяльності.  

3. Психологічна структура особистості.  

4. Психічні властивості особистості. Темперамент. Психологічна характеристика 

темпераментів. Характер. Риси характеру. Проблема акцентуації характеру. 

Спрямованість, правосвідомість, мотиваційна сфера у структурі особистості 

суб'єктів парвозастосувальної діяльності. 

5. Пізнавальні психічні процеси та врахування їх закономірностей у професійній 

діяльності юридичного психолога. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Бобечко Н. Р., Бойко В. П., Жолнович І. В., Когутич І. І. Основи загальної та 

юридичної психології : курс лекцій : навч. посіб. / за ред. В. Т. Нора. Київ : Ін Юре, 

2014. 280 с. 

2. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 

2018. 336 с. 

3. Васильев В.Л. Психология осмотра места преступления. - Л., 1986. 

4. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб., 1997. 

Додаткові завдання: 

1. Співставте елементи структури особистості (темперамент, характер, здібності, 

спрямованість) з їх відповідними визначеннями - психологічні риси особистості, що 

визначають: 

а) потенціальні можливості людини у виконанні певної діяльності; 

б) активний характер відносин та дії людини у соціальному середовищі;  

в) динаміку проявів особистості у різних видах діяльності та у 

відносинах з оточуючим середовищем; 

г) відношення людини до соціального середовища та виконуємої 

діяльності. 

2.Проаналізуйте основні методики щодо визначення типу темпераменту особистості. У 

позааудиторний час проведіть свою порівняльну діагностику особистості за 

опитувальником Айзенка (версія EPI). 

3.Ділова гра “Темперамент”: Студенти розподіляються на пари. Завдання кожної пари за 

допомогою психологічних методів виявити поведінкові особливості, на підставі яких 

діагностувати прояви відповідного типу темпераменту та обгрунтувати свій висновок 

перед групою. 

4.Який тип темперамента найбільш відповідає особистості слідчого, судді, прокурора, 

адвоката, оперативного працівника? Обгрунтуйте. 

5.Ділова гра “Характер”: Студенти розподіляються на пари. Завданням є виділення 

вольвих, інтелектуальних, емоційних рис характеру партнера та зазначення проявів, за 

якими їх можна втановити. 

 

 

Тема 3. Кримінальна психологія 

 

1. Предмет кримінальної психології.  

2. Завдання кримінальної психології. 

3. Психологія злочинної поведінки.  

4. Взаємодія суб'єктивних і об'єктивних факторів.  

5. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії.  

6. Психологічні аспекти стадій злочину.  

7. Особливості вольових та емоційних процесів при підготовці і скоєнні злочину.  

8. Психологія співучасті. 

9. Поняття мотиваційної сфери злочину. 
 

Додаткові завдання: 

1. Порівняйте об’єкт дослідження загальної, юридичної та кримінальної психології.  

2. Зробіть схематичне зображення місця кримінальної психології у системі юридичної 

психології. Розкрийте його зміст.?  
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3. Проглянути діагностику мотиваційної сфери за допомогою методики Сонді.  

4. Підозрювана у вбивстві Т., 15 років, зростає в сім'ї з мамою і вітчимом. Мати і рідний 

батько Т. розлучилися, коли дівчинці було 5 років. З ним вона стосунки не підтримує. 

Мати зайнята виключно своїм особистим життям і роботою. Мати змушує дівчинку 

виконувати її домашні обов'язки (готування, прання, прибирання, прасування), 

посилаючись на те, що, у неї немає часу і вона багато працює. Через це Т. іноді навіть 

доводиться прогулювати школу. Вітчим Т. не працює, п'є, з цього приводу бувають 

скандали. Т. часто плаче, але мати ніяк не реагує на емоційний стан дівчинки. У неї майже 

немає друзів, так як немає часу з ними зустрітися і розділити їх інтереси. У школі Т. 

вчиться добре, у вчителів претензій немає. Проявляє інтерес до творчості. Дуже любить 

малювати, їй подобається відвідувати музеї, коли в школі бувають планові екскурсії. 

Деякий час назад у Т. в школі з'явився хлопець, але вона не змогла з ним зустрічатися, 

тому що не мала можливості з ним бачитися. Хлопчик став зустрічатися з її 

однокласницею. Мати намагалася втішити дівчинку щойно купленого для неї кофтою, так 

як вона це робила завжди. Гроші в сім'ї водилися. Подарунки Т. мати робила часто, але 

тільки те, що вважала за потрібне сама. На кожну проблему дитини її мама реагувала 

таким чином: «Ну ти що не бачиш для кого я працюю?» . До матері ставиться із глибокою 

повагою і вважає, що вона насправді заслуговує набагато кращого чоловіка, аніж вітчим. 

Коли стався черговий скандал через п'яного вітчима, а Т. мати сказала прибирати брудні 

тарілки і викинути сміття, дівчина схопила кухонний ніж та нанесла 5 ножових поранень 

вітчиму. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. 

Проаналізуйте особливості формування мотиваційної сфери підозрюваної з 

урахуванням рівня задоволення її потреб. Визначте види захисних механізмів, які 

проявляються у поведінці особистості.  

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 

2018. 336 с. 

2. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України; 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2018. Т. 20 : Криміналістика, судова 

експертиза, юридична психологія. 952 с. 

3. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : посіб. для підгот. до 

іспиту. Харків : Право, 2019. 192 с. 

4. Мухіна Г. В. Юридична психологія : навч.-метод. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. 

Київ : Дакор, 2019. 236 с. 

5. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник. 3-тє вид., 

переробл. і допов. Харків : Право, 2019. 288 с. 
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6. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Самойлов, 

М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 432 с. 

 

 
Тема 4. Особистість правопорушника 

 

1. Особистість правопорушника як спеціальний об'єкт психологічного дослідження.  

2. Психологічні особливості особистості злочинця.  

3. Підходи до класифікації особистості злочинця.  

4. Вивчення особистості правопорушника, його мотиваційної сфери при 

попередньому розслідуванні, розгляді справи у суді.  

5. Усвідомлення порушення норм.  

6. Психологія провини. 

7. Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника. Мотивація 

злочинної поведінки неповнолітніх. 

 

Додаткові завдання: 

1. Неповнолітній Д., 15 років. Батьки Д. розлучилися, коли хлопчикові було 12 років, 

батько пішов з сім'ї і мало спілкується з сином. Мати Д., влаштувавши своє особисте 

життя, переїхала до іншого чоловіка і забирає дитину лише на вихідні і то не завжди. 

Проживає Д. із бабусею та дідусем. За прогули в школі отримує іноді від діда невеликі 

«прочухани», на що особливо не реагує. У школі має репутацію заводили та нероби. 

Вчиться погано, часто грубіянить вчителям, бере участь в будь-якій «шкільній розбірці». 

Мама і тато шкільним життям сина особливо не цікавляться. Грошей на розваги 

вистачає. Бабуся і дідусь балують Д., батько, при зустрічі з сином, завжди дає йому 

значну суму грошей. Мама забезпечує всім необхідним. У школі Д. часто вихваляється 

новими придбаннями. Завжди в центрі уваги і користується популярністю у хлопців в 

школі. В кінці травня Д. повинен був писати підсумкову контрольну роботу з алгебри, 

від якої залежала його оцінка за рік. Якщо Д. не з'явиться на цю контрольну, вчитель 

обіцяв поставити йому двійку за рік і залишити на другий рік. До контрольної роботи Д. 

не готувався, гуляв і пив зі своїми друзями. У день, коли потрібно було писати 

контрольну, Д. прогуляв перші два уроки. В цей час він пив пиво зі старшими 

товаришами в парку недалеко від школи. Коли потрібно було йти на урок, Д. був уже 

добряче п'яний. Не вигадавши нічого кращого, Д. подзвонив до школи і повідомив, що 

там закладена бомба. Звичайно, школу евакуювали. Особу Д. встановили в той же день. 

 

2. Проаналізуйте фактори, які впливали на формування протиправної поведінки у Д. 
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3. 04 вересня близько 11 години К. та її співмешканець В. знаходилися за місцем 

проживання в будинку No 20 по вул. Світлій. В ході сварки, яка виникла через претензії 

К. до В. в зв'язку з його пияцтвом і небажанням влаштовуватися на роботу, В., що 

знаходився в стані алкогольного сп'яніння, почав ображати К., яка сиділа на дивані в 

кухні і чистила картоплю кухонним ножем. В. підійшов ззаду і несподівано завдав їй два 

удари кулаком по голові, потім схопив швабру та замахнувся нею на К. Вона встала і з 

метою припинення протиправних дій з боку В. завдала йому один удар ножем, який 

знаходився у неї в руці, в ліву половину грудної клітини на рівні восьмого міжребір'я 

зліва, заподіявши одну непроникаючу колото- різану рану на лівій половині грудної 

клітини, чим спричинила легке тілесне пошкодження. Приблизно через 40 хвилин 

додому повернувся А., який також проживав за вказаною адресою. А. приніс з собою 

пляшку з самогоном обсягом 0,5 л. і запропонував випити, але В. відмовився, оскільки 

вже перебував в сильному алкогольному сп'янінні. Потім А. і К. випили, а В., 

образившись, що самогон розпивають без нього, вийшов з дому, а К. і А. продовжили 

розпивання самогону. В цей час до кухні увійшов В. і знову став ображати К., 

висловлюючись на її адресу нецензурною лайкою, потім підійшов до неї і почав 

наносити удари кулаком по спині і голові. У цей момент ніж перебував у К. в руках, так 

як вона весь цей час намагалася чистити картоплю. Раптово К. зазначеним вище 

кухонним ножем завдала В. 3 удари в ліву половину грудної клітки зліва. Заподіяння В. 

тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя, спричинило смерть В.  

Знайдіть психологічне обгрунтування злочинної поведінки К. Визначте 

тип злочинця за відомими вам критеріями. 

 

Ділова гра “Організована злочинна група”: група студентів моделює підготовку до 

вчинення злочину організованою групою з метою з’ясування та демонстрації розподілу 

ролей в групі та виконуваних функцій. 

 

За фотознімком групи діагностувати психологічні особливості групи та її членів, 

розподіл ролей в групі. На цій основі виокремити засоби психологічного впливу на 

членів групи та їх послідовність. 

 

Оглядом місця події встановлено: 20.04., приблизно о 23 годині, перебуваючи біля 

школи-гімназії №19, яка розташована за адресою: Запорізька область, м Мелітополь, вул. 

Ломоносова, 151, виявлено труп П..1998 р.н. Потерпіла одягнута у спідницю чорного 
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кольору, футболку жовтого кольору та шкіряну куртку чорного кольору. На ногах П. 

капронові колготи чорного кольору та кросівки чорного кольору. На момент огляду на 

одязі потерпілої слідів боротьби не виявлено, спідня білизна знаходиться за місцем свого 

призначення, Особисті речі: рюкзак червоного кольору (порожній), годинний наручний 

із металу жовтого кольору, сережки із металу жовтого кольору. Потерпілій завдано 9 

ударів по голові тупим предметом, за слідами схожим на червону цеглу (уламки цегли 

виявлено поруч та вилучено), 3 різані рани в області шиї та 13 різаних ран поперекової 

області, за слідами, ймовірно спричинених уламком скла, чим заподіяно, за висновком 

судово-медичної експертизи, відкриту черепно- мозкову травму, у формі лінійних 

переломів кісток склепіння та основи черепа, лінійних і втиснутих осколкових переломів 

кісток лицьового відділу черепа, крововиливу по оболонки і в тканину головного мозку, 

що ускладнено набряком, дислокацією головного мозку, що в сукупності є тяжкими 

тілесними ушкодженнями, небезпечними для життя, внаслідок чого наступила смерть 

потерпілої. 

Складіть психологічний портрет невідомого злочинця із 

застосуванням різних методик профілювання. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Самойлов, М.С. 

Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2015. – 432 с. 

2. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю. та ін. Юридична психологія. - К., 

1999. 

3. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. - М., 1987. 

4. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. - М., 1991. 

5. Антонян Ю.М., Енхикеев М.И., Зминов В.Е. Психология преступника и 

расследования преступлений. - М., 1996. 

6. Башкатов И.Я. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей 

(социально-психологические особенности). - М., 1993. 

 

Тема 5. Психологія потерпілого 

 

1. Психологічне дослідження особистості потерпілого та його діяльності.  

2. Роль жертви у генезі злочину,  

3. Міжособистісні зв'язки жертви та її стосунки зі злочинцем.  

4. Психологічний аналіз показів потерпілого. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Будянский М.Ф. Використання психологічних знань у розслідуванні злочинів. 

Навчально-методичний посібник. Одеса. Астропринт, 2001. 96 с.  

2. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного 

душевного хвилювання. Монографія. Львів: ПАІС, 2006. 200 с.  

3. Ващук О. П. Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-

методологічні основи : монографія. Одеса : Гельветика, 2017. 430 с. 
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4. Кириленко Т.С. Суб’єктивність емоційних переживань. // Вісник Соціологія, 

Психологія, Педагогика. Вип. 12-13. 2002. С. 35-37 

5. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності : 

монографія. Чернівці: Наші книги, 2013. 415 с. 

 

Тема 6. Пенітенціарна психологія 

 

1. Предмет пенітенціарної психології.  

2. Завдання пенітенціарної психології. 

3. Психологічні аспекти проблеми покарання та виправлення злочинця. 

4. Каяття злочинця як психічний акт самооцінки та самоосуду індивідом своєї 

поведінки. 

5. Психологія особистості засудженого. Вивчення особистості засудженого. 

 

Додаткові завдання: 

 

1. Накресліть схему зв’язків пенітенціарної психології з іншими галузями знань. 

Розкрийте зміст та значення таких зв’язків. 

2. Визначте методи пенітенціарної психології та напрями їх 

застосування в практичній діяльності в процесі виконання покарань. 

3. За результатами психодіагностичного дослідження основними індивідуально-

психологічними особливостями засудженого за вбивство Б. є: емоційна нестійкість, 

схильність до різкої зміни настрою, імпульсивність, агресивність, обумовленість поведінки 

гостро актуальними емоціями, запальність, знижений емоційно-вольовий контроль, 

вразливість і чутливість, риси демонстративності, завзятість, образливість, дратівливість, 

запальність, знижений емоційно-вольовий самоконтроль, вільне ставлення до 

загальноприйнятих правил і норм, товариськість, активність у встановленні 

міжособистісних контактів, лідерські якості, конфліктність, вразливе самолюбство. Б. не 

виявляє ознак підвищеного фантазування. 

4. Провідними потребами та домінуючими мотивами поведінки Б. є: потреба у відстоюванні 

своїх установок, потреба у визнанні, прагнення до лідерства, жага постійної уваги, потреба 

в самоповазі та повазі з боку значущих оточуючих. 

5. Проаналізуйте індивідуально-психологічні властивості засудженого та визначте 

особливості відбування покарання та можливі заходи впливу на Б. 

6. Засуджений В. 1967 р.н. до 5 років позбавлення волі, неодружений, дітей не має. В 

колективі засуджених повагою не користується, іншими засудженими до спілкування не 

залучається. Має стійку позицію щодо ігнорування вимог встановленого режиму 

відбування покарання. Неодноразово висловювався, що має бажання потрапити до іншої 

установи із нижчим рівнем безпеки або, взагалі, до лікарні. Навмисно спричинив собі 

ушкодження загостреним металевим цвяхом довжиною 100 мм, в результаті чого отримав 
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проникаюче поранення грудної клітини із пошкодженням лівого легеня. Від отриманого 

пошкодження засуджений В. помер. 

Визначте психологічні особливості перебування В. у середовищі 

засуджених. 

7. На підставі аналізу акцентуацій особистості визначте можливі варіанти розподілу 

засуджених за сумісним перебуванням у місцях відбування покарань. 

8. Визначте та обґрунтуйте, в який період відбування покарання найбільш можливо 

переживання засудженими позитивних психічних станів. 

9. Психологічна характеристика відбуваючого покарання Петренко. Психічні стани (на 

фізіологічному, поведінковому, комунікативному рівнях, в моторній, емоційнії та 

когнітивнії сферах) відрізняються стійкістю. Емоційний фон характеризується 

врівноваженістю й балансом. Особистісні реакції засудженого на факт позбавлення волі 

стабілізуються. Петренко живе сьогоднішніми нагальними проблемами з надією на 

майбутнє. Однак, віддаленість цього майбутнього періодично призводить до труднощів в 

адекватному реагуванні й пристосуванні до існуючої життєвої ситуації. 

На якому періоді - адаптації, виправлення або підготовки до звільнення знаходиться 

засуджений? 

Ділова гра: «Реадаптація засуджених». Студентам пропонується об'єднатися в 4 групи 

(виконавча влада, законодавча влада, правоохоронні органи, ЗМІ). Кожна група окремо 

виконує завдання: запропонувати програму дій, щодо допомоги у реадаптації підвищення 

ефективності дозволяє «сформувати людину з високим рівнем правосвідомості». Група, 

здійснюючи публічну захист свого рішення перед іншими групами розкриває основні 

механізми правової соціалізації. 

Із засудженим Черненком було проведено проективну методику “Неіснуюча тварина”, за 

результатами якої отримано наступні дані: малюнок розташовано у верхній частині аркуша, 

голова тварини намальована “анфас”, має довгі гострі вуха та роги, рот з великою кількістю 

зубів. Лапи тварини односпрямовані, мають гострі кігті. Окрім лап тулуб має великі крила, 

хвіст, спрямований вправо вгору, та панцир з гострими голками. Тварина має назву 

“Крокожор”. 

Надайте психологічний портрет засудженого. 

 

Провести ділову гру «бесіда», консультування (за основу взяти будь-яку конфліктну 

ситуацію серед засуджених). 
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Який процес в середовищі засуджених характеризують наступні ознаки? Суворий поділ на 

"своїх і чужих"; однозначне визначення статусів і ролей засуджених з жорстким 

визначенням прав та обов'язків; стійкість статусу (спроби його позбутися, користуватися 

привілеями не за статусом суворо караються); ускладненість його мобільності вгору при 

полегшеній мобільності вниз; чітка суббордінація в міжособистісних відносинах "верхів" і 

"низів"; нещадна експлуатація та притиснення "низів" "верхами"; автономність існування 

кожного шару; соціальне таврування. 

 

Кравенко в процесі відбування покарання не конфліктує з іншими засудженими, чесно 

працює, не порушує режим, не створює перешкод інтересам інших засуджених, спокійно 

займається своєю справою, не привертаючи уваги адміністрації, не експлуатує інших 

засуджених, підпорядковується прямими наказами адміністрації, але _відкрито не взаємодіє 

з її представниками. При звільненні планує вести законослухняний спосіб життя.До якої 

категорії засуджених слід віднести Кравенко? 

 

Робота із ресоціалізації серед засуджених охоплює наступні основні напрями (форми): 

агітаційно-пропагандистська, виробничо-масова, культурно-масова, індивідуально-виховна, 

психокорекційна, релігійна робота, залучення до впливу рідних засудженого. 

1) Який із зазначених напрямків впливу містить у собі як загальне, так і специфічне 

психологічне «навантаження», тобто рівні впливу на психіку особистості та групи. 2) Які 

індивідуально-психологічні та соціально-психологічні особливості слід враховувати при 

організації та проведенні серед засуджених виховних заходів? 3) Назвіть сильні та слабкі 

сторони кожного з напрямів. 4) Які психологічні механізми підвищення ефективності 

зазначеної роботи? 5) Назвіть заходи для кожного з напрямів виховної роботи. 

 

Серед засуджених переважає зневіра, розпач, апатія. Мають місце прояви «дідовщини». 

Періодично агресивно налаштовані особи вступають у протиріччя з іншими членами 

колективу й начальником загону. Дисципліна на низькому рівні. Міжособистісні відносини 

складаються стихійно, без спрямовуючого впливу начальника загону, під впливом морально 

незрілих особистостей. Поширене тиснення на засуджених, приниження їх особистої 

гідності, прагнення до переваги, нав'язування своєї волі більш слабким. Потреби у 

спілкуванні, визнанні, повазі, дружбі, розкритті здібностей задоволені недостатньо. 

 

Які з перерахованих компонентів психологічної структури колективу засуджених негативно 

впливають на його функціонування? 
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6. Індивідуальні завдання 
 

6.1. Схема аналізу особистості злочинця: 
 

Виберіть кіно, у якому протагоністом є злочинець, або ж оберіть особистість 

реального злочинця, про якого/яку відомо багато фактів з його/її біографії. Спостерігаючи 

за поведінкою протагоніста в кіно /аналізуючи факти біографії реального злочинця, 

зробіть висновок про те, які психологічні особливості йому/їй притаманні: 

1) з точки зору стадій психосоціального розвитку за Еріксоном. Подивіться ще раз 

теорію Еріксона і пригадайте, на якій стадії яка риса (чи її протилежність) формується. 

Спостерігаючи за особистістю злочинця в кіно, чи базуючись на фактах біографії 

реального злочинця, зробіть висновок про те, чи притаманна ця конкретна риса цьому 

злочинцю. 

2) Цього ж злочинця проаналізуйте за типом темпераменту і здібностями. 

(Алгоритм той самий: спостереження за конкретною поведінкою / аналіз фактів — 

висновки). 

3) Проаналізуйте його/її емоційно-вольову сферу: які емоції і якої амплітуди 

переживає злочинець. Чи притаманна йому/їй вольова регуляція поведінки? 

4) Проаналізуйте особливості функціонування його/її когнітивних процесів: 

пам'яті, мислення, уваги. 

5) Зробіть припущення про рівень інтелекту злочинця. 

6) Опишіть його/її потребнісно-мотиваційну сферу, а також цінності: що керує 

злочинцем, які цінності він/вона сповідує у житті? 

7) Які диспозиції (згідно з теорією “Великої п'ятірки”) притаманні цьому 

злочинцю? 

Обсяг: 3-4 сторінки. 

 

 

6.2. Написання есе на тему «План психологічних превентивних заходів зменшення 

злочинності у суспільстві» 

 

Зміст есе: на основі знань, отриманих впродовж курсу “Юридична психологія”, 

окресліть 1-2 психологічні причини злочинної діяльності (найбільш важливі, на Ваш 

погляд) і розробіть план превентивних заходів. Іншими словами, спробуйте дати відповідь 

на питання, у який спосіб і де можна застосовувати психологічні знання (і які саме) з 

метою зниження злочинності і підвищення гармонізації суспільства. Наприклад, 

створення соціальних служб, проведення психоедукації серед населення чи працівників 

правоохоронних органів, реформування пенетенціарної системи тощо. 
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Структура есе: 
(1) Вступ — окреслення проблем(и). 

(2) Основна частина — яка є психологічна складова цієї пролеми і як за допомогою 

психологічних знань (і яких саме) цю проблему можна вирішувати. 

(3) Висновки — чому цю проблему важливо вирішити, які позитивні зміни у 

суспільстві (чи його сферах) Ви прогнозуєте після вирішення окресленої Вами проблеми. 

 

Обсяг: 2-3 сторінки. 

 

 

 

7. Методи навчання 

 

Лекція, бесіда, дискусія, дебати, спостереження, виконання тестів.                                      

 
8. Методи контролю 

 

1. Активна робота під час семінарських занять (32 балів). 

2. Написання індивідуальних завдань (15 х 2 =30 балів). 

3. Підсумковий тест (екзамен) 50балів. 

 

Приклади тестових завдань: 

 

1. Предмет юридичної психології це 

1. злочин, 

2. особа злочинця після його засудження, 

3. механізми і закономірності людської психіки у системі “людина — право”, 

4. психологічні основи особистості і діяльності в умовах правового регулювання, 

система “людина — право”, головною ланкоюв в якій є особистість як суб'єкт 

діяльності. 

 

2. Мотиви злочинної поведінки: 

1. переважання матеріальних та вітальних потреб над духовними, 

2. домінування спонукань типу потягів, а не обов'язку, 

3. низький рівень загальносуспільних цінностей, 

4. усе варіанти вірні. 

 

3. Мотиви закритості при допиті — це: 

1. страх покарання, 

2. боязнь помсти співучасників, 

3. сором за вчинене, 

4. все перераховане вище. 

 

4. Фактори, що впливають на свідків в ході допиту, це: 

1. фізичні умови сприйняття події, 

2. психічний стан в ході допиту, 

3. індивідуальний тип пам'яті і рівня інтелекту, 

4. все перераховане вище. 

 

5. Теоретичною базою для юридичної психології є: 

1. криміналістика, 



 21 

2. конфліктологія, 

3. кримінальне право, 

4. загальна психологія. 

 

9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(ІСПИТУ) 
 

1. Поняття, предмет та об’єкт юридичної психології.  

2. Завдання юридичної психології.  

3. Структура юридичної психології.  

4. Принципи юридичної психології.  

5. Методи юридичної психології.  

6. Використання досягнень юридичної психології у галузях соціальної та юридичної 

практики.  

7. Зародження юридичної психології.  

8. Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.  

9. Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький).  

10.Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.  

11.Поняття особистості в психології та правовій науці.  

12.Пізнавальні психічні процеси та урахування їх закономірностей юристом у професійній 

діяльності.  

13.Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності. та їх психолого-правова 

оцінка.  

14.Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.  

15.Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами проти 

особи, скоєнням самогубств.  

16.Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому.  

17.Психологічна характеристика праці юриста.  

18.Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.  

19.Особливості комунікативних дій у діяльності юриста.  

20.Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної діяльності. 

21.Психологічні особливості вирішення юристом організаційноуправлінських питань. 

22.Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста.  

23.Професійна деформація юриста та шляхи її подолання.  

24.Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів. 

25.Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції.  

26.Психологічні аспекти цивільного процесу.  

27.Психологічні особливості діяльності господарського суду.  

28.Предмет та завдання кримінальної психології.  

29.Психологія злочинного діяння.  

30.Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки.  

31.Соціально-психологічні причини злочинної поведінки.  

32.Психологічна структура злочинного діяння.  

33.Психологічні наслідки здійсненого злочину.  

34.Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження.  

35.Соціально-психологічна типологія злочинця.  

36.Психологія потерпілого.  

37.Психологія організованих злочинних формувань (груп).  

38.Психологічний аналіз особистості неповнолітнього правопорушника.  

39.Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю.  

40.Психологія допиту потерпілого.  

41.Психологія допиту підозрюваного.  
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42.Психологія допиту звинуваченого.  

43.Психологія допиту свідків.  

44.Психологічні особливості допиту неповнолітніх.  

45.Психологія огляду місця події.  

46.Психологія обшуку.  

47.Психологія виїмки.  

48.Психологія слідчого експерименту.  

49.Психологія відтворення обстановки.  

50.Психологія відтворення обставин події.  

51.Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності. 

52.Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх.  

53.Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку.  

54.Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті.  

55.Використання психолога у якості консультанта на попередньому слідстві.  

56.Залучення психолога у якості спеціаліста при проведенні слідчих дій.  

57.Проблема правомірного психологічного впливу під час розслідування злочинів. 
 

 

11. СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
 

Відмінно  5 A 90 – 100 балів 

Дуже добре  

4 

B 81 – 89 балів 

Добре C 71 – 80 балів 

Задовільно  

3 

D 61 – 70 балів 

Достатньо E 51 – 60 балів 

Незадовільно  

2 

FX 25 – 50 балів 

Незадовільно без 

права перездачі 

F 0 – 24 балів 
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Бланки потрібні лише для студентів, які модулі не виконують на платформі MOODLE 

12. БЛАНК ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНРОЛЮ ЗНАНЬ (МОДУЛІВ) 

 

 
„ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”  

 

 

Прізвище та ім’я студента _____________________________________________ 

 

Група ______________________________________________________________ 

 

 

 

Увага! Виправлення у відповідях оцінюється 0 балами. 

 

 

МОДУЛЬ 1  

 

 

Варіант ________________________  Дата _________________________________________ 

          

                      

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Відповідь             

Бали             

№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Відповідь             

Бали             

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2   

 

 

Варіант ________________________  Дата _________________________________________ 

 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Відповідь             

Бали             

№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Відповідь             

Бали             
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Бланки потрібні лише для студентів, які іспит не виконують на платформі MOODLE 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БЛАНК 

„ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”  

 

 
Прізвище та ім’я студента _______________________________________________________ 

 

Група ____________  Дата іспиту_________________________ Варіант ________________ 

 

Увага! Може бути лише одна правильна відповідь. 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. 

Виправлення у відповідях оцінюється 0 балами. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відповідь  

 

         

Бали   

 

         

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Відповідь  

 

         

Бали  

 

         

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Відповідь  

 

         

Бали  

 

         

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Відповідь  

 

         

Бали  

 

         

№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Відповідь  

 

         

Бали  

 

         

 

Сума балів за тести   

 

Поточна успішність  

 

Загальна сума балів   

 
ОЦІНКА 
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14. Інформаційні ресурси 

 
1. Наукова бібліотека ім. В. Стефаника. 

2. Наукова бібліотека ім. М. Драгоманова. 

3. Інтернет-ресурс https://www.ted.com/talks 

 
 
 

15. Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Юридична психологія» пов’язаний з 

курсами загальної психології, соціальною психологією, психодіагностикою. 
 

https://www.ted.com/talks

