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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра диференціальної і спеціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
Обсяг 3 кредити (90) 

Семестр, 

рік 

навчання 

1 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, 

місце 

ВТОРНІК   12.50;   14.20 

Платформа zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5603605606?pwd=S3VIbFNla1lGRXV5SUN3MU9

jYnhvQT09 

Ідентифікатор конференції: 560 360 5606 

 

Викладач  Коваль Ганна 

Контакт. 

телефон 

0674882048 

Е-mail  aankoval68@onu.edu.ua      

Робоче 

місце 

кафедра диференціальної і спеціальної психології 

Консульта

ції 

Онлайн-консультації. Четвер 13-14,  середа 14-15.   

Платформа zoom 

Комуніка 

ція 

Здійснюється через очні зустрічі, месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна „ Юридичної психології” вивчає 

психологічні закономірності і механізми правового 

опосередкування діяльності особистості та груп і сфері правових 

відносин  

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до нормативних курсів 

Мета  курсу. Мета: на основі отриманих знань з юридичної психології 

сформувати у студентів уміння аналізувати психічні явища і 

закономірності у сфері відносин, які регулюються правом, та 

забезпечити розуміння психологічних особливостей поведінки 

людини і соціально-психологічної сутності правового регулювання. 

Завдання 

дисципліни: 

 

- ознайомити студентів з системою основних положень та понять 

юридичної психології, головними напрямками та сучасні 

дослідженнями з юридичної психології;  

- ознайомить студентів з закономірностями виникнення та 

формування психічних властивостей людини, які спонукають її до 

протиправних дій; 

- розширити уявлення про психологічні можливості досягнення 

ефективної професійної діяльності в сучасних умовах правових 

відносин;  
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- ознайомить студентів з проблемами віктимності особистості та 

психологічними особливостями праці с делінквентними підлітками; 

- вчити студентів визначати психологічні закономірності стосунків 

та поведінки людей в умовах права;  

- формувати вміння використовувати отримані в процесі засвоєння 

даного курсу знання у професійній діяльності майбутніх психологів.  

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування 

основних психологічних теорій та методів та характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

К4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту. 

Очікувані 

результати 

 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних особливостей співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності.  

 

ОПИС КУРСУ 
Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__20 год.) та практичних (_10 год.) 

занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_60_ год.).  

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: діалоги, 

дискусії, практичні завдання і підготовка і здійснення виступів перед 

аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою 

та виконання практичних завдань: складання реферату, підготовку 

презентацій, написання есе та практичні завдання . 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основна частина юридичної психології. 

Тема 1. Історія юридичної психології.  

Тема 2. Методологічні основи юридичної психології.  

Тема 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості в 

юридичної психології.  

Тема 4.  Методи психологічного впливу, що використовуються в 

юридичній практиці  

Змістовий модуль 2. Спеціальна частина юридичної психології 
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Тема 5.  

Тема 6. Кримінально - психологічні особливості злочинності 

неповнолітніх.  

Тема 7. Віктимологія: психологія поведінки «жертви».  

Тема 8.  

Тема 9. Судово-психологічна експертиза.  

Тема 10. Пенітенціарна психологія.  

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

Основна 

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянська Е.В. Юридическая 

психологія: Харьков: Изд-во Нац.універ.внутр.дел, 2011. 640с. 

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

2010. 336 с. 

3. Казміренко Д.І. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями: 

Навч. посібник / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. 

Київ: КНТ, 2008. 152 с. 

4. Клочко І.М., Єфремов А.М., Щербатюк О.В. Психологічний дайджест 

в схемах і таблицях. Біла Церква: Білоцерківський центр ПКП ДКВС 

України, 2020. 90с. 

5. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Право, 2019. 288 с. 

6. Максименко С.Д., Медведєв В.С. Юридична психологія. Київ, 

видатний дім «Слово», 2018. 448 с. 

7. Мєдвєєв В.С. Крімінальна психологія. Підручник. Київ: Атіка, 2004. 

8. Труханов Г.Л. Основы общей виктимологии: Харків: Титул, 2007.  

392 с. 

9. Юридична психологія: хрестоматія / Укладачі: Л. І. Казміренко, О. І. 

Кудерміна. Київ, 2017. 427 с. 

Додаткова 

1. Баранчук В.В. Проблеми застосування психологічних знань при 

проведенні допиту // Проблеми законності. 2009. № 101. С. 263-269. 

2. Землянська О.В. Особистість та методи її дослідження при проведенні 

судово-психологічної експертизи. Харків: ХНУВС, 2007. 243 с. 

3. Коваль А.Ш. Особливості делінквентної поведінки у підлітків // Вісник 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Психологія. 

2010. Т. 15, вип. 11, част. 2.  С. 64–71. 

4. Коваль А.Ш. Диагностика и структура влечений подростков-

правонарушителей с точки зрения судьбоанализа Вісник Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Психологія.  2011.  Т. 

16, вип. 11, част. 2.  С. 64–73. 

5. Максимова Н.Ю. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та 

шляхи запобігання: За ред. С.І. Яковенка. Київ: КЮІ КНУВС, 2005. 200 с. 

6. Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у 

процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи // Юридична 

Україна. 2010. № 4. С. 121-126. 

7. Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодёжи (криминальная 

субкультура) URL: http://reed.in.ua 

Тарарухін С.А. Вибрані твори. Частина 1. Юридична психологія. 

Мотивація злочинної поведінки. Київ., 2004. С. 49-54. 

8. Шепітько В.Ю. Кримінальна психологія: історія становлення та 

сучасний стан. Ûridična psihologìâ. 2021. № 1 (28). С.14-20 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України 

http://www.twirpx.com/file/544154/
https://jurkniga.ua/author/konovalova-v-o/
https://jurkniga.ua/brand/pravo/
http://reed.in.ua/
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2. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво 

Президента України  

3. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 

http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ 

4.  http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського 

5.  http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України 

6. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка 

7. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного 

університету КиєвоМогилянська академія  

8. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права 

(електронне наукове фахове видання) 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи;  

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 

результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 

(іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 
Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  6 бали 30 

Практичний контроль Робота на практичних заняттях 10 балів 60 

Індивідуальне самостійне 

завдання 

Реферат 

Презентація  

Практичне завдання 

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Підсумковий бал   100 
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Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання 

обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 

Практичне  завдання звіт 

Критерії оцінювання самостійної 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення відповідному 

навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) здобувача 

до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  погодженим  

із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 
 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf

