
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК33.Б053.07-03 

2. Назва: Юридична психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- складати психологічний портрет правопорушників з різною антисуспільною спрямованістю 

особистості;  

- соціально-психологічно визначати статус окремих учасників процесуальної взаємодії;  

- використовувати психологічні чинники ефективної текстуальної та мовної побудови обвинувальної 

промови;  

- аналізувати психологічний стан об’єкта професійного впливу, вибору адекватних особистості та 

ситуації методів і прийомів;  

- аналізувати витоки конфлікту, їх профілактики і вирішення у професійній діяльності;   

- аналізувати практичні ситуації прокурорсько-слідчої, експертно-криміналістичної та управлінської 

діяльності, визначення їх психологічних чинників;  

- первинно діагностувати професійно значущі якості працівників основних фахових напрямів, 

визначення напрямів їх удосконалення;   

- володіти методикою встановлення психологічного контакту, визначення і усунення психологічних 

бар’єрів; вміннями розуміння вербальних і невербальних чинників спілкування;   

- визначати психологічні особливості слідчих, процесуальних дій, необхідності призначення судово-

психологічної експертизи та формулювання запитань до психолога-експерта. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння курсу 

«Юридична психологія» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з загальної 

психології, історії психології, антропології, вступу зі спеціальності, соціальна психологія та інших 

дисциплін. Курс юридична психологія пов’язаний із політичною, віковою та педагогічною 

психологією. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): психологія 

політична, психологія сім’ї. 

12. Зміст курсу: Предмет, значення і завдання юридичної психології. Історія розвитку юридичної 

психології. Психологія правосвідомості особистості. Психологія слідчої діяльності. Психологічна 

характеристика судової діяльності. Психологічна характеристика прокурорської та адвокатської 

діяльності. Психологія масової поведінки. Психологія тероризму. Психологія жертви.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Александров Д.О., Казміренко В.Г., Казміренко Л.І. Юридична психологія: Підручник / за заг. 

ред.. Л.І. Казміренко, Є.І. Моісєєва. К.: КНТ, 2007. 360 с.    

2. Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юридична психологія. Альбом схем з 

коментарями: Навч. посібник / За заг. ред. Л.І. Казміренка, Є.М. Моісеєва (Вид. 3-є доопр. та  доп.). 

К.: КНТ, 2008. 152 с.  

3. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю., Костицький М.В. Юридична психологія: 

підручник для студентів, слухачів та курсантів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів / 

ред. Я. Ю. Кондратьєв; Національна академія внутрішніх справ України. К.: Ін Юре, 2000. 351 с.  

4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология: Учебник. Харьков: 

Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 596 с.   

5. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник для ВНЗ (ред. МОН України). 4-е вид. 

Л.: Новий світ. 2007. 376 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 10 год. семінарські заняття, 10 год. лабораторні заняття, 60 год. самостійної роботи. 

Разом – 90 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК33.Б053.07-03 

2. Title: legal psychology  

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 24 

6. Semester when the discipline is studied: 7 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., doctor of 

psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- make a psychological portrait of offenders with different antisocial personality orientation; 

- to determine the socio-psychological status of individual participants in the procedural interaction; 

- use psychological factors of effective textual and linguistic construction of the accusatory speech; 

- analyze the psychological state of the object of professional influence, the choice of adequate personality 

and the situation of methods and techniques; 

- analyze the origins of conflict, their prevention and resolution in professional activity; 

- to analyze the practical situations of prosecutorial investigative, forensic and management activities, 

determination of their psychological factors; 

- to initially diagnose professionally significant qualities of the employees of the main professional fields, to 

determine the directions of their improvement; 

- Have a method of establishing psychological contact, identifying and eliminating psychological barriers; 

ability to understand verbal and non-verbal communication factors; 

- to determine the psychological features of investigators, procedural actions, the need for the appointment of 

forensic psychological examination and formulation of questions to the expert psychologist. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: successful completion of the course "Legal 

Psychology" is based on previously acquired knowledge of students in general psychology, history of 

psychology, anthropology, admission to the specialty, social psychology and other disciplines. The course in 

Legal Psychology is related to political, age and pedagogical psychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): political psychology, 

family psychology. 

12. Course contents: The subject, meaning and tasks of legal psychology. History of the development of 

legal psychology. Psychology of personality consciousness. Psychology of investigative activity. 

Psychological characteristics of judicial activity. Psychological characteristics of prosecutorial and advocacy 

activities. Psychology of mass behavior. Psychology of terrorism. Psychology of the victim. 
13. Recommended educational editions:  
1. Alexandrov DO, VG Kazmirenko, LI Kazmirenko Legal Psychology: Textbook / by General. ed. 

Kazmirenko, E.I. Moses. K .: CST, 2007. 360 p. 

2. Alexandrov DO, Androsyuk VG, Kazmirenko LI, Legal psychology. Scheme Album with Comments: 

Educ. manual / For the total. ed. L.I. Kazmirenko, E.M. Moses (Rev. 3 Suppl. And Suppl.). K .: CST, 2008. 

152 p. 

3. Androsyuk VG, Kazmirenko LI, Kondratiev YY, Kostitsky MV Legal psychology: a textbook for 

students, students and cadets of law higher education institutions and faculties / ed. Y. Kondratiev; National 

Academy of Internal Affairs of Ukraine. K .: In Yure, 2000. 351 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bandurka AM, Bocharova SP, Zemlyanskaya EV Legal Psychology: A Textbook. Kharkov: Nat. un-

inside. 596 p. 

5. Bedi VV Legal psychology: A textbook for universities (ed. MES of Ukraine). Type 4. L.: The New 

World. 2007. 376 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
10 years lectures, 10 hours seminars, 10 hours laboratory work, 60 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 7 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


