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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

обов’язкова для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Попереднє засвоєння дисципліни «Кримінологія».
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти системи загальнотеоретичних та практичноорієнтованих знань щодо психологічного опосередкування різних суб’єктів правовідносин,
формування вмінь і навичок психологічного аналізу юридичних явищ та психологічного впливу
на об’єкти професійної діяльності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Теоретичні і методичні засади юридичної психології
Нормативна регуляція соціальної поведінки. Девіантна та
делінквентна поведінка особистості
Психологічна характеристика особистості правопорушника
Психологічна характеристика злочинних груп
Психолого-правові засади запобігання та протидії насильства в сім’ї

Модуль 2.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Психологія юридичної діяльності. Правова психологія
Конфліктна суть правоохоронної діяльності

Пенітенціарна психологія
Психологічні та організаційно-правові засади судово-психологічної
експертизи

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

засвоїти: теоретико-методологічні засади та принципи юридичної психології; категорійнопонятійний апарат науки, його специфіку та закономірності функціонування в сфері
суспільно-правових відносин та правової поведінки; психологічні особливості особи злочинця
та злочинних груп; закономірності індивідуально- i соціально-психологічних явищ у
правоохоронній діяльності; причини та чинники формування особистості правопорушника і
злочинних груп, а також їх типологію; предмет, завдання та основні проблеми правової та
кримінальної психології, психології юридичної праці, пенітенціарної психології; психологічні
особливості та психологічну структуру експертно-криміналістичної діяльності; психологічну
сутність процесуальних дій; закономірності професійного спілкування, в т.ч. у психологічно
напружених ситуаціях;

-

навчитися оперувати психологічними категоріями та поняттями, що дасть змогу: складати
орієнтовний психологічний портрет правопорушника (злочинця) з різною антисуспiльною
спрямованістю особистості; здійснювати соціально-психологічний аналіз злочинної групи,
визначати статус у ній окремих учасників; аналізувати психологічний стан об’єкта
професійного впливу, обирати адекватні особистості та ситуації методи i засоби;
орієнтуватися в психологічних чинниках практичних ситуацій експертно-криміналістичної
діяльності.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та дискусійні лекції;
семінарські заняття;
індивідуальні та колективні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Відповіді на семінарських заняттях – 24 бали;
- Виконання модульних контрольних робіт – 16 балів;
- Виконання творчо-пошукових (або науково-дослідних) завдань – 60 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній успішності
з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри
наступні види робіт:

нараховуються заохочувальні бали за

– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
– за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
– за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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