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Силабус навчальної дисципліни 

«Юридична психологія» 

Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: «Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Психічне життя людини, пов'язаної із судочинством і правовою 

діяльністю, має особливості, характер яких визначається 

виконанням безлічі різноманітних соціальних і правових функцій. 

Саме дана обставина підкреслює актуальність вивчення дисципліни 

«Юридична психологія», яка досліджує закономірності психіки 

людини, що виявляються у сфері суспільних відносин, які 

регулюються правом. Для того щоб успішно вирішувати задачі, 

покладені на сучасних юристів, вони повинні вірно розуміти 

особливості психічного життя людини, пов’язаної із судочинством і 

правовою діяльністю. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Психологічні закономірності системи «людина право» та 

психологічні механізми правового опосередкування діяльності 

особистості чи груп у сфері правової діяльності  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формується усвідомлення необхідності знання юридичної 

психології як галузі психологічної науки, та навчальної дисципліни 

що вивчає психологію державно-правових явищ як цілісність, в якій 

органічно поєднується психологічне та юридичне і виділяються 

юридична й психологічна підсистеми, що перебувають у динаміці, 

розвитку та нерозривному зв'язку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів із різних 

джерел 

Оцінювати  недоліки та переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.    

Здатність приймати неупереджені та мотивовані рішення, 

визначати інтереси та мотиви поведінки інших осіб, примирювати 

сторони з протилежними інтересами  

Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій 

Здатність визначати належні та прийняті для юридичного аналізу 

факти 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Тема 1. Предмет, завдання і система юридичної психології. 

Методи юридичної психології 

Тема 2. Загально-психологічні та соціально-психологічні основи в 

юридичній психології. Правова психологія 

Тема 3. Психологія юридичної праці 

Тема 4. Кримінальна психологія 

   Тема 5. Психологія злочинної діяльності 

 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Тема 6. Психологія слідчих дій. 

Тема 7. Психологічні основи допиту. 

Тема 8. Судово-психологічна експертиза.  

Тема 9. Психологія судових дій. 

Тема 10.  Пенітенціарна психологія 

Пререквізити 

Вибіркова навчальна дисципліна «Юридична психологія» 

вивчається разом із іншими нормативними і вибірковими 

дисциплінами. Визначається інтегральним характером навчальної 

дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних 

дисциплін. Вивчення юридичної психології передбачає 

використання знань із загальної, соціальної та інших галузей 

психології, а також з цивільного, кримінального права і процесу. 

Постреквізити 

Знання юридичної психології сприятимуть пізнанню студентами 

психічних явищ і закономірностей, які виникають у тих сферах 

діяльності, що регулюються нормами права. Юридична психологія 

належить до циклу психологічних дисциплін, засвоєння яких є 

необхідною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів-

юристів, оскільки правотворча, правозастосовна та правоохоронна 

діяльність передбачає необхідність виконання різноманітних 

соціальних і правових функцій. 
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1.  Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер Ком, 

2014. 

2. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», «Магнолія плюс», 2003. 

3.  Еникеев М.И. Общая юридическая психология (в двух ч.). Ч 

II «Юридическая психология». Учебник. – М.: Юрид. лит., 2010 

4. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія. 

Підручник. Харків: «Право», 2008. 

5.  Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. / В. В. Бедь – 

Львів: «Новий світ» - 2000», 2010. 

Допоміжна 

1. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання 

перероблене та доповнене: Підручник / С. Д. Максименко – К.: ЦУЛ, 

2010. 

2. Пальм Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. / Г.А. Пальм -К.: 

ЦНЛ, 2009. 

3. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 

2005. 

4. Сергєєнкова О.П. Загальна психологія: навч. посіб. / О.П. 

Сергєєнкова – К.: ЦУЛ, 2015. 

5. Замула С.Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури 

на неповнолітніх засуджених у спеціальних виховних установах: 

навчально-методичний посібник /С.Ю. Замула; ред. В.М. 

Оржеховська. Біла Церква: Білоцерківське училище ППП ДКВС 

України, 2011. 240 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1.  http://www.orel.rsl.ru/ – Современная психология; 

2.  http://www.bookap.info – Католог развития внутренних 

резервов человека. Память. Уверенность. Цель. Лидер. «Твои 

возможности, человек!»; 

3.  http://www.psylib.kiev.ua – Психологическая библиотека 

«Самопознание и саморазвитие» ; 

4. http://www.flogiston.ru/ – Флогистон: Психология из первых 

рук; 

5. http://www.psychology.net.ru/ – «Мир психологии»;  

6. http://www.bookap.into – «Библиотека психологической 

литературы» ВООКАР;  

7.  http://www.i-u.ru – Библиотека учебной и научной 

литературы. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Семінари 30 

Самостійна робота 30 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

http://www.orel.rsl.ru/
http://www.bookap.info/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://www.bookap.into/
http://www.i-u.ru/
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Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЗВОЗДЕЦЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: II кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 
E-mail: i.zvozdetska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4523 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:i.zvozdetska@chnu.edu.ua
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